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Innehållsförteckning 

SPECIALOPERATION SOM BEGREPP – SKILJER SIG DEFINITIONEN BEROENDE PÅ 
VILKET LANDS OPERATIONER SOM STUDERATS?  

ABSTRACT: 
Since the 1980s there has been an increase in the use of  special operations  and special 
forces. Although some theorists would say that the use of special operation is as old as the 
art of war, the scientific study in this subject is not extensive. The author of this dissertation 
have identified that the concept special operations is defined in different ways and that there 
seems to be a discrepancy in how the concept is understood among theorists. Harry Yarger, 
who has written a theory of American special operations states that there is a difference in 
how other countries conduct special operations. If that is true, definitions of special 
operations should vary according to nation. The first purpose of this study is to examine 
chosen definitions of special operations and to identify what differs and what is similar. The 
second purpose is to see if there is a connection between how the concept is defined and a 
which category it belongs to. The studied definitions are here categorized according to 
studies of cases and/or doctrines from one specified nation or several nations. At least two 
different definitions were chosen in each category, that way the author could compare the 
definitions within a category to see if they are consistent with each other. By identifying 
differences and similarities the authors intent was also to find what traits links the three 
different categories in order to be able to develop a more uniform definition of the concept 
special operation. The analysis has shown that there are many differences between 
categories as well as within categories and therefore the conclusion is indecisive – the 
author has not been able to establish if or not the there is a connection between how the 
concept is defined and a category. However, those similarities found in every category has 
been used to make a suggestion to a more uniform definition of special operations: Special 
operations are of an unorthodox nature. The purpose of these operations are to solve 
significant political and military problems. Missions can include time limited attacks aiming 
to destroy, seize, recover or exploit chosen objects. Special operations are conducted by 
special forces.  
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specialoperationer, hur specialförband används i kriget mot terrorism samt relationen mellan 

specialförband och strategi, och teori om hur vissa principer i synergi kan leda till taktisk 

framgång.  Det saknas dock generella teorier om specialoperationer. Vissa forskare talar emot 3

en generell teori med argumentet att undersökning i ämnet kan dra nytta av att det inte finns 

teori som styr eller håller tillbaka forskning. Andra forskare menar på att teori är precis vad ett 

nytt forskningsområde behöver för att komma vidare. Vad som utgör forskningsområdet är 

även det ett omtvistat ämne som Christopher Marsh med flera påpekar.  4

Vad är då specialoperationer? Det tycks råda oenighet i hur begreppet definieras; många 

forskare menar att det finns breda och vaga definitioner av begreppet specialoperation samt 

att det råder brist på en mer enhetlig definition av specialoperation. Trots att det är ett aktuellt 

ämne och en viktig strategisk resurs så verkar inte konsensus finnas gällande innebörden av 

specialoperation varken i forskarvärlden eller i militära doktriner. 

Varför är då detta viktigt? Olika definitioner av samma begrepp blir tvetydigt. Jerker Widén 

och Jan Ångström konstaterar att: ”Bara precisa och väldefinierade begrepp medger giltiga 

generaliseringar och ett sakligt kunskapsutbyte individer emellan.”  Problem kan uppstå när 5

ett begrepp förstås olika i olika doktriner och än värre kan det bli i militära allianser såsom 

NATO där olika länder skall samarbeta i internationella uppdrag. 

Adam Leong Kok Wey menar att det finns en uppsjö av olika definitioner men att hur 

begreppet förklaras kan delas upp i två kategorier, en kategori med definitioner som anger att 

specialoperationer är något som specialförband utför. Den andra kategorin innehåller 

definitioner med förslag om vilken slags personal som kan användas samt en bredare 

förklaring till vad specialoperationer är.  Harry Yarger går ett steg längre och påstår att det 6

handlar om skillnader kopplade till olika stater, att nationell prägel och strategi påverkar hur 

specialoperationer förstås:  

 Se Kiras, 2006, s. 2; Finlan, 2008, s. xi och xii; McRaven, 1995, s. 1 och 2 3

 Marsh, Kiras och Blocksome, 2015, s. 3 och 44

 Widén och Ångström, 2004, s. 45

 Wey, 2014, s. 1326
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Various government agencies within the United States at the national, state, and local levels conduct 

”special operations” that include numerous and disparate activities and sometimes require dedicated 
special operators, such as SWAT teams in law enforcement. Other nations also have similar activities and 
label them as special operations. Their militaries often have a divergent view of what constitutes military 
special operations and the purpose and role of SOF. Part of the argument herein is that there is a specific 

American military special operations theory. While it may share some attributes with others, it is a part of 
the American strategic culture and therefore distinctly shaped by American perspectives of the military 
use of power.  7

Yarger ger dock inga belägg för sitt påstående.  Om det Yarger säger stämmer, så innebär det 8

att olika nationers militär har en annorlunda syn på vad specialoperationer är. I sådana fall 

borde det alltså finnas skillnader i definitioner av specialoperation beroende på vilken nation 

som utför dem. Dessa skillnader skulle kunna sägas vara interkontextuella skillnader, 

kontexten i dessa fall utgörs av olika länder. För att en definition skall kunna vara giltigt 

universellt behöver de egenskaper som utgör begreppet gälla för alla länder. 

Thomas Adams menar att förklaringar av specialoperationer kan skilja sig mellan olika 

myndigheter, och han pekar på exempel i amerikansk doktrin: 

• I US Special Operations Commands (USSOCOM) definition ligger huvudfokus på att 

specialförband har unika egenskaper som och utför uppgifter som konventionella 

förband inte har kapacitet för. Adams menar att detta implicit betyder att uppgifterna 

och metoderna i sig är konventionella.  9

• US Army Special Operations Commands (USASOC) definition lägger tyngdpunkt på 

användning av specialoperationer för att nå militära, politiska, ekonomiska och 

informativa mål med okonventionella metoder.  10

Adams menar att det inte bara handlar om semantik utan att det handlar om att det florerar 

olika åsikter rörande mål, funktioner och metoder för specialförband hos militära befälhavare 

 Yarger, 2013, s. 197

 Ibid., s. 45 och 678

 Adams, 1998, s. 89

 Ibid., s. 810

  5



Mine Bulus 
OP 14-17 11-06-2017  

och soldater emellan.  Det Adams påstår skulle kunna vara exempel på intrakontextuella 11

skillnader det vill säga att det kan skilja sig i hur man definierar ett begrepp inom ett land.  

Finns det verkligen reella skillnader i hur specialoperation definieras eller kan det vara så att 

det handlar om nyansskillnader? Robert Spulak, som skrivit en teori om specialförband, anger 

i sin definition av specialoperation att det är operationer som utförs av specialförband.  En 12

annan teoretiker, James Kiras, har i sin studie undersökt en operation utfört av brittiska Royal 

Air Force. Denna operation menar Kiras är en specialoperation och anger att enheter som är 

speciellt uttagna, fått gedigen övning inför uppdrag samt har bättre än genomsnittlig teknisk 

utrustning är att betrakta som specialförband.  Med andra ord säger en teoretiker att 13

specialförband utför specialoperationer och en annan att förband som utför specialoperationer 

är att betrakta som specialförband om vissa kriterier är uppfyllda. Detta skulle kunna vara ett 

exempel på nyansskillnad. Språk och komplexa resonemang kräver att man förstår varandra, 

missförstånd och begreppsförvirring kan leda till felaktigt nyttjande och undermålig förståelse 

av ett potent verktyg. Detta är särskilt viktigt i en militär internationell miljö där olika 

nationer ingår i militära allianser och förväntas kunna samarbeta.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats har två syften. Det första är att undersöka vilka skillnader och likheter som 

finns mellan olika definitioner av begreppet specialoperation. Det andra syftet är att utreda om 

det finns ett orsakssamband mellan hur begreppet specialoperation definieras och vilken 

kategori de indelas i. Definitioner av specialoperation kommer kategoriseras och jämföras för 

att hitta minsta gemensamma nämnare. Med minsta gemensamma nämnare menas egenskaper 

som kan sägas är giltiga för alla definitioner. Därmed har författaren ambition att försöka 

utforma en mer enhetlig definition. För att utreda begreppet specialoperation ställs tre frågor 

enligt nedan: 

1. Vilka skillnader och likheter finns i de olika definitioner av specialoperation? 

 Ibid., s. 811

 Spulak, 2007, s. 112

 Kiras, 2006, s. 6, 37 och 3813
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2. Beror skillnader i definitioner på att teoretikerna har studerat fall och/eller doktriner 

från ett specifikt land eller olika länder?  

3. Hur skulle en mer enhetlig definition kunna uttryckas? 

Genom att svara på dessa frågor är förhoppningen att studien ska kunna bidra med ökad 

förståelse kring begreppet specialoperation.  

1.3 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras forskare som har skrivit teorier om specialoperationer. Fokus har 

lagts på att undersöka om en egen definition har utformats samt vad dessa forskare har 

undersökt för att komma fram till sina definitioner. 

Vissa namn är ständigt återkommande i referenslistor när man läser litteratur, artiklar och 

rapporter gällande specialoperationer. Även om de som studerat specialoperationer och 

specialförband i någon mån ger sig på en antingen färdig definition eller konstruerar en egen 

utifrån någon av de givna så är det få som gett sig i kast med att analysera begreppet. Det 

finns dock några forskare som har gjort det, bland andra Yarger och Adams, dock är dessa 

studier begränsade på det sättet att de utgår från en amerikansk kontext. Av de författare som 

skrivit om specialoperationer är det ingen som har jämfört olika definitioner i syfte att skapa 

förståelse kring skillnader och likheter samt att försöka hitta de egenskaper som är giltiga för 

alla definitioner. 

Yargers studie är en omfattande teoretisk analys av fenomenet från en amerikansk synpunkt 

som utgår främst från amerikansk doktrin. Hans teori kan ses som ett ramverk för 

användandet och nyttan av specialoperationer och specialförband som ett strategiskt verktyg i 

amerikansk säkerhetspolitik.  Yarger har jämfört olika definitioner i amerikansk doktrin för 14

att därefter utveckla sin egen där det han anser saknas tas med.  Därmed kan det ifrågasättas 15

 Yarger, 2013, s. 19, 20, 21 och 2214

 Ibid., s. 2115
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om det han anser saknas tas med för att passa hans teori eller för att det faktiskt är egenskaper 

kopplade till begreppet specialoperation.  

Lucien Vandenbroucke har med sin fallstudie försökt ge ett svar på varför fyra amerikanska 

specialoperationer misslyckades (1970 Sontay raid, operation Mayaguez 1975, Iran 1980 

samt 1961 Bay of Pigs).  Misslyckandet kan förklaras genom en kombination av bristande 16

underrättelse, underhaltigt samarbete och samordning enheter emellan, önsketänkande samt 

överflödig kontroll från högsta ort över själva utförandet.  Vandenbroucke menar att dessa 17

operationer var strategiska specialoperationer och särskiljer dem från specialoperationer. Dels 

genom att kalla dem för speciella former av coup de main  samt genom att hävda den 18

strategiska vikten av dessa operationer.  Det framgår inte argument för varför dessa 19

operationer är att anses som en speciell grupp av specialoperationer till skillnad från andra 

coup de main operationer som USA utfört, och här märks det att definitionen är avsiktligt 

anpassad till studien.  

Adams har gjort en utförlig studie över den amerikanska specialförbandsfamiljen, genom att 

undersöka doktriner och historiska dokument har han sammanfattat de olika förbanden som 

ingår samt studerat fyra fall där de har använts (Vietnam, Somalia, Haiti, Irak).  Enligt 20

Adams används Special Operations Forces (SOF) till två olika grupper av operationer. Dels 

okonventionella krigföringsoperationer: ”Unconventional warfare missions are those which 

include ’special’ activities that are not part of conventional warfighting.” Dels operationer 

som är konventionella till naturen men som blir speciella då de är utförda under svåra 

förutsättningar samt kräver en hög grad av skicklighet.  I denna uppdelning kan man utläsa 21

 Vandenbroucke, 1993, s. 416

 Ibid., s. 15217

 Coup de main: ”A sudden action undertaken to surprise an enemy. It is meant to seize an objective by surprise 18

with a minimum of fighting. Coups de main are typically small-scale special operations performed by elite 
troops.”, Keane, Michael, 2005, s. 50

 Vandenbroucke, 1993, s. 419

 Adams, 199820

 Ibid., s. 30421
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en förklaring av specialoperationer som är mer uppgiftsfokuserad. Trots det och trots att 

Adams ifrågasätter att begreppet specialoperation definieras olika i amerikansk doktrin har 

han inte utformat en egen definition av begreppet specialoperation.  

Kiras har i sin studie Special Operations and Strategy undersökt två brittiska 

specialoperationer samt analyserat teorier för strategi. En del av syftet till studien är enligt 

Kiras att utforma en definition:  
…expand the definition of special operations used in literature beyond direct action raids, to include 
counterinsurgency actions, attempts to topple regimes, and special intelligence-gathering activities of 

SOF…  22

Andra syften är att bidra med akademiskt verk om ämnet specialoperation samt att diskutera 

strategiska effekter av dessa operationer.   23

Michael Foot är en välrenommerad historiker som skrivit böcker om Storbritanniens Special 

Operations Executive (SOE).  I Foots återgivning av två av sina egna föreläsningar om 24

specialoperationer finns i samlingsverket The Fourth Dimension of Warfare inleder han den 

första föreläsningen med sin definition av specialoperation.  Han går vidare med att 25

underbygga argumentationen med exempel från andra världskriget dock utan att referera till 

källor. Det skulle kunna antas att han utgår från egen erfarenhet då han var officer i SAS 

under andra världskriget samt från sina undersökningar om SOE. Ett problem med Foots 

definition är att den är skriven 1970 vilket medger kritik gällande giltigheten idag. Det som 

talar för giltigheten är att han nämns av andra forskare, bland annat av Wey:  

The late M.R.D. Foot, a prominent Special Operations Executive (SOE) historian and ex-SAS 
intelligence officer during World War II, managed to provide a useful working definition of special 

operations.  26

 Kiras, 2006, s. 12 22

 Ibid., s. 1223

 Foot, 1999, s. ix24

 Elliott-Bateman, 197025

 Wey, 2014, s. 13326
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Foots definition kan antas ha en påverkan då den är frekvent refererad till, förutom av Wey, 

även av Kiras, Gray, Finlan, Tugwell och Charters.  27

Alastair Finlan knyter samman specialförband och strategi i sin studie Special Forces, 

Strategy and the War on Terror i syfte att dels ge en bild av hur specialförband använts i 

modern tid men även för att kartlägga förhållandet mellan konventionella förband och 

specialförband.  Finlan har dock ej gjort en egen definition av begreppet specialoperation. 28

William McRaven har studerat åtta fall av specialoperationer utförda av olika nationer i sin 

bok Spec Ops och utvecklat en teori för hur ett taktisk genomförande kan ha ett positivt utfall 

genom relativ överlägsenhet. McRaven har för studien gjort en definition av begreppet 

specialoperation utifrån amerikansk doktrin som kan sägas vara anpassad till de slags 

operationer som fallen utgörs av.  29

Spulak har i sin studie undersökt specialförband och specialoperationer utförda av olika 

nationer. I sin rapport har han tagit sig an uppgiften att besvara frågan vad det är som 

särskiljer specialförband från konventionella förband och tangerar då även frågan till vad de 

lämpligast nyttjas för.  Han argumenterar för skapandet av sin definition genom att påpeka 30

att specialoperationer historiskt förklarats i jämförelse med konventionella operationer men 

menar att detta blir missvisande då uppgifterna för specialförband utökats och nya uppgifter 

uppkommit såsom krig mot terrorism.  Spulak analyserar i sin rapport essensen av krig och 31

krigföring och hur det kräver vissa egenskaper och leder till  begränsningar för militära 

förband.  Han menar vidare att specialförband inte har samma begränsningar som 32

konventionella förband vilket leder till att de kan hantera friktioner och risker på annat sätt. 

 Se Kiras, 2006, s. 107; Gray, 1996, s.151,153 och 155; Finlan, 2008, s. 77; Tugwell och Charters, 1984, s. 3427

 Finlan, 2008, s. xi och xii28

 McRaven, 1995, s. 1 och 229

 Spulak, 2007, s. vii30

 Ibid., s. 2 och 331

 Ibid., s. 532
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Därmed kan specialförband utföra uppgifter som ligger bortom konventionella förbands 

begränsningar. Det är enligt Spulak inte uppgifterna som definierar specialoperationer utan 

förbandet som utför uppgifterna.   33

Edward Luttwak med flera har skrivit en rapport i syfte att öka kunskapen om 

specialoperationer. Genom att undersöka och analysera historiska fall av specialoperationer 

från Storbritannien, Tyskland, Frankrike, USA och Israel har författarna sammanställt vad 

som utgör uppträdande, planering samt träningsmetoder. Utifrån dessa fall har de gjort en 

definition av begreppet specialoperation.  I denna rapport saknas referenser i texten vilket 34

gör det svårt att undersöka vart ifrån uppgifter kommer ifrån. Dessutom verkar författarna ha 

den åsikten att specialoperationer är essentiella för framtida krigföring vilket kan ha färgat 

analysen positivt.    35

Maurice Tugwell och David Charters har, i ett försök att skapa ett konceptuellt ramverk för 

specialoperationer, skapat en definition. Denna definition utgår ifrån historiska exempel av 

specialoperationer utförda av olika nationer. De anger exempel på grupper av operationer som 

ingår i specialoperationer samt pekar på vad som skiljer sig kvalitativt från konventionella 

operationer.  Tugwell och Charters menar att svårigheten med att definiera begreppet för 36

forskare har att göra med att det inom västerländsk tradition görs en skarp åtskillnad mellan 

krig och fred samt politiska och militära frågor. Sovjet drar inte denna skarpa åtskillnad 

mellan krig och fred och politiska och militära affärer samt har därmed inte samma problem 

med att komma överens om vad specialoperationer är.   37

Mycket har skrivits om specialoperation gällande dess natur och taktiska samt strategiska 

fördelar men ingen studie har hittats som förklarar varför begreppet beskrivs olika. Det tycks 

dessutom finnas en tendens bland ovan nämnda teoretiker att skapa en definition anpassad till 

 Ibid., s. 233

 Luttwak, 1982, s. s-1, s-2 och s-334

 Ibid., Policy Recommendations, punkt 135

 Tugwell och Charters, 1984, s. 32, 33, 34 och 3536

 Ibid., s. 30 och 3137
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deras undersökning. Tugwell och Charters ger en slags förklaring till varför det skiljer sig, de 

menar på att den västerländska ambivalensen till en enhetlig definition beror på en filosofisk 

inställning till krig och fred. Av den forskning som är presenterad i detta avsnitt har 

författaren identifierat tre olika kategorier av definitioner. En som utgår ifrån amerikansk 

doktrin/amerikanska fall, en som utgår ifrån brittiska fall samt en kategori där teoretiker 

undersökt fall från flera olika stater. I denna undersökning kommer definitioner av 

specialoperation att kategoriserats enligt dessa kategorier, samt jämföras i syfte att undersöka 

om begreppet definieras annorlunda beroende på vilken kontext som fallen som studerats är 

ifrån. 

1.4 Disposition 

I det andra kapitlet presenteras hur studien skall genomföras samt resonemang kring 

metodologi. Här beskrivs också hur en jämförelse inom och mellan olika kategorier kommer 

göras samt hur resultaten kan tolkas. Därefter diskuteras val av analysenheter samt 

kategorisering av dessa enligt det som framkom i tidigare forskning. I det tredje kapitlet 

analyseras de olika valda definitioner i syfte att identifiera vilka skillnader och likheter som 

finns inom varje kategori. I det fjärde kapitlet används resultatet från analysen i tredje kapitlet 

för att besvara de tre frågorna i frågeställningen. Det femte och sista kapitlet presenterar 

författarens reflektioner över yrkesrelevans samt förslag till vidare forskning. 

2. Resonemang kring metodologi 

2.1 Forskningsdesign 

Vetenskaplig forskning kan sägas utgå från olika sätt, ett sätt är att testa en teori med 

erfarenhetsgrundad kunskap, det vill säga något i verkligheten som har registrerats och 

klassificerats. Detta, att från ett övergripande påstående komma fram till något konkret, 

benämns som deduktiv ansats.  Ett annat sätt är att genom observationer hitta allmängiltiga 38

mönster, så kallad för induktiv ansats. Den induktiva ansatsen påbörjas utan något stöd i en 

 Johannessen och Tufte, 2003, s. 3538
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viss teori för att i efterhand utforma kategorier och koncept från insamlade observationer.  39

Det betyder dock inte att sådan forskning är att anses som helt utan förutsättningar då 

forskaren ofrånkomligt kommer ha egna tankar och erfarenheter som kan komma att påverka 

utformning av en teori. Denna ansats kan liknas vid en resa, forskaren samlar på sig 

information om ett visst fenomen under resans gång. Att beakta här är att de slutsatser som 

dras gäller en viss situation eller period, det vill säga det är svårt att avgöra teorins 

utsträckning eftersom den enbart är baserad på de observationer som gjorts.  Denna 40

undersökning utgår från en induktiv ansats, de definitioner som har identifierats enligt 

avsnittet tidigare forskning delas upp i tre olika kategorier. För att svara på den första frågan 

kommer en kvalitativ analys av olika definitioner av specialoperation göras, då en sådan 

syftar till att identifiera kärnan i en text genom att ingående studera relevanta delar samt 

ramverket och sammanhanget.  I denna studie görs en tolkning av definitionerna och 41

innebörden i dessa som kan vara subjektiv då det bygger på egen förförståelse av begrepp. 

Därmed är det inte säkert att någon annan som utför studien kommer komma fram till samma 

slutsats. Men att bara tolka egenskaperna i valda definitioner ordagrant anses här för platt och 

ytligt för att verkligen kunna komma fram till ett resultat. Som exempel kan olika uttryck 

användas för att beskriva samma sak, att då tolka det som skillnader enkom för att olika ord 

används ger egentligen en falsk bild av innebörden. Kategorierna analyseras var för sig för att 

sammanställa vilka likheter och skillnader som finns inom kategorier. En jämförelse utförs i 

syfte att utreda vilka skillnader och likheter som finns mellan kategorier. Därefter görs en 

sammanställning av de egenskaper som återfinns i varje kategori. Genom detta har författaren 

ambition att försöka bidra till en utveckling av en mer enhetlig definition av begreppet 

specialoperation. Arbetsgången i studien illustreras av nedanstående figur: 

 Ibid., s. 3539

 Patel och Davidson, 2011, s. 23 och 2440

 Esaiasson et al., s. 21041
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!  
Figur 1 Arbetsgång 

2.2 Kausalitet och orsaksförhållande 

I problemformuleringen ifrågasätts ett möjligt orsaksförhållande mellan ett begrepp och en 

förklaring till varför innebörden av samma begrepp beskrivs olika. Orsaksförhållande 

benämns som kausalitet inom vetenskapen. Kausalitet handlar om att någon sak påverkar en 

annan sak, kausala mekanismer blir därmed belägg för att denna relation existerar. Genom att 

hitta kausala mekanismer kan en möjlig förklaring till en påverkan finnas.  En sådan 42

undersökning kallas för kausal analys, att istället för att bara undersöka ett fenomen och 

beskriva det så läggs ambition på att försöka förklara varför någonting sker.  Genom att 43

förklara hur saker och ting hänger ihop uppstår möjligheter till förutsägelser och kontroll som 

är en av fördelarna med vetenskap. För att förtydliga: ”Om vi vet att företeelsen A alltid följs 

av företeelsen B så vet vi också att om vi vill undvika B skall vi undvika A.”   44

Vad är specialoperation?

Olika definitioner

Urval (tre kategorier)

Analys Amerikansk kontext, 
Brittisk kontext, Generell 

kontext

Resultat

Enhetlig 
definition

 Esaiasson et al., 2012, s. 6642

 Danermark et al., 2003, s. 9343

 Bjereld et al., 2009, s. 5844
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För att göra en systematisk analys så kan variabeltänkande användas som verktyg. Med hjälp 

av variabler, analysenheter och variabelvärden kan en matris ställas upp för att illustrera det 

som är tänkt undersökas. En definierad tänkt matris som fylls i med faktabaserade iakttagelser 

kräver i regel god kunskap om det som ska undersökas, för teoriutvecklande studier är snarare 

huvudsyfte att urskilja viktiga variabler och variabelvärden.  I denna undersökning är olika 45

definitioner av specialoperation själva analysenheterna och orsaken till skillnaderna som 

ifrågasätts i problemformuleringen, kontext, kan här ses som oberoende variabel. Beroende 

variabel och variabelvärden är här okänt och därmed kan inte en operationalisering göras i 

förväg. 

Som nämnt ovan räcker det inte att endast registrera vissa data från observationer för att föra 

vidare kunskap. Ett visst analysarbete är nödvändigt för att uttyda den data som insamlats och 

därefter kunna dra slutsatser. En slutledning är ett sätt att argumentera fram ett resultat.  Ett 46

sådant resultat kan till exempel var ett svar på vad ett kausalt samband innebär. Det finns 

strikta formella regler för ett logiskt resonemang för att kunna testa tillämpligheten i en 

slutledning.  Deduktiv slutledning är en strikt logisk slutledning, som möjliggör 47

fastställandet av giltigheten i ett påstående. Enkelt beskrivet innebär det om alla 

förutsättningarna stämmer så måste slutsatsen stämma. Någon ny kunskap utöver 

förutsättningarna kan dock inte åstadkommas med deduktiv slutledning.  En annan typ av 48

slutledning, induktiv slutledning, handlar om att kunna dra generella slutsatser om ett helt 

bestånd utifrån ett antal observationer. Det kan också handla om att fastställa att vissa likheter 

även kan gälla för händelser som inte är undersökta. Detta genom att identifiera likheter i ett 

antal iakttagelser.  Denna slutlednings typ kan tyckas attraktiv eftersom ny kunskap kan 49

 Esaiasson et al., 2012, s. 4745

 Danermark et al., 2003, s.16846

 Ibid., s. 16947

 Ibid., s. 170 och 17148

 Ibid., s. 17149
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genereras dock finns en fara med att de slutsatser som dragits inte stämmer trots att 

förutsättningarna är riktiga.  50

2.3 Tillvägagångssätt för att jämföra definitioner 

Det som har föranlett denna undersökning är först och främst en iakttagelse av olika 

definitioner av ett och samma begrepp (specialoperation). Då syftet med studien är som nämnt 

att undersöka olika definitioner för att ta reda på skillnader och likheter samt om dessa kan 

bero på olika kontext, så handlar det om en slags jämförande undersökning. Här är dock 

endast en oberoende variabel (kontext) känd från början.  

I citatet från Yarger står det att ”andra länders” militärmakter har en annorlunda syn på vad 

specialoperationer är samt vilka som utför dem.  Därav kan det antas att de som studerat 51

specialoperationer utförda av en viss nation också kommer definiera begreppet utifrån dessa 

operationer. Om det då skiljer sig från andra länders specialoperationer så torde även 

definition skilja sig. Utifrån Yargers påstående från problemformuleringen ämnar jag utreda 

om det finns ett orsakssamband mellan hur specialoperation definieras och vilken kategori de 

tillhör. I tidigare forskning har tre olika kategorier med definitioner av specialoperation 

identifierats. Detta möjliga orsakssamband kommer undersökas med hjälp av jämförelse 

mellan kategorier. Som visat i inledningen kan även definition av specialoperation skilja sig 

mellan amerikanska myndigheter. Därmed avser författaren även undersöka om det kan finnas 

skillnader mellan definitioner inom kategorierna. Om definitionerna inte skiljer sig inom 

kategorier men mellan kategorier kan det sägas att begreppet definieras olika för att de 

teoretiker som utformat dem har studerat fall från ett visst land eller olika länder. Om det 

dessutom skiljer sig inom kategorier försvagas detta påstående. I varje kategori analyseras 

definitioner för sig och jämförs sedan inom den kategorin. Därefter jämförs resultat mellan 

kategorier. De egenskaper som visar sig gälla för alla kategorier kan därefter användas för att 

skapa en mer enhetlig definition.  

 Ibid., s. 17650

 Se citat i kapitlet Introduktion och problemformulering, del här översatt av författaren.51
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2.5 Val av analysenheter samt kategorier 

I syfte att kunna undersöka om skillnader beror på kontext har valet fallit på minst två 

författare ur varje kategori som har gjort en egen definition av begreppet specialoperation. 

Genom att välja minst två kan det även undersökas om det skiljer sig inom olika kategorier. 

Kategorier som valts är två länder samt en generell kategori. Det som menas med generell är 

att forskaren i den kategorin utformat en definition genom att undersöka fall från olika delar 

av världen därmed gäller för de andra kategorierna att dessa forskare undersökt fall från ett 

specifikt land.  

Valet av länder har gjorts pragmatiskt, då det finns definitioner i studier där amerikanska och 

brittiska specialoperationer studerats, så har USA och Storbritannien valts som kategorier. Ett 

större urval av länder skulle kunna ge större reliabilitet i resultatet men då det är svårt att hitta 

teoretiker som skrivit definitioner baserade på ett visst lands fall så begränsas undersökningen 

till två olika länder. Ett alternativ skulle kunna vara att undersöka om det även kan finnas 

skillnader i ett österländskt och västerländskt synsätt men det återkommande problemet blir 

att hitta definitioner som i denna studie utgör analysenheter. Nedan återges en tabell som 

innehåller namnen på de forskare som skrivit teorier om specialoperationer. Denna lista är 

baserat på material som författaren har kunnat få tillgång till. Ett ja innebär att kriterium är 

uppfyllt, nej innebär att ett kriterium ej är uppfyllt. De namn som är understrukna är de 

analysenheter som tas med i undersökningen.  

  

Analysenhete

r 

Kriterier för  

analysenheter

Yarge

r

Vandenbrouc

ke

Adam

s

Kiras Foot Finla

n

McRave

n

Spulak Luttwak 

Canby 
Thomas

Tugwell/Charters

1. En egen 
definition har 

utvecklats 
utifrån fallstudie 
eller en teoretisk 

diskussion.

ja ja nej ja ja nej ja ja ja ja
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Figur 2 Analysenheter 

Ur tabellen har analysenheter valts som svarar på kriterierna. I kategorin USA ingår Yarger 

och Vandenbroucke, följande argument styrker skälen till varför de ingår i kategorin.  

Yargers definition utgår utifrån en analys av amerikansk användning av specialförband, 

specialförbandskultur samt doktriner.  I Yargers monografi nämns över tio års studier av 52

amerikanska specialoperationer och specialförband.   53

Vandenbroucke har undersökt fyra amerikanska specialoperationer som kategoriseras som 

coup de main operationer, dessa beskrivs som underkategori till specialoperationer.  54

Vandenbroucke har utformat en egen definition som han dock benämner ”Strategic special 

operations” och en hänvisning ges till Tugwell och Charters definition av specialoperation.  55

Då Vandenbrouckes egen definition är tydligt kopplad till de fall som undersöks och dessa är 

amerikanska specialoperationer har författaren ansett det befogat att ta med denna 

definition.  En intressant detalj är att Vandenbrouckes definition av coup de main till sin 56

2. Studien utgår 

antingen från 
inhemska fall 
eller doktriner 

för en viss 
nation eller från 
fall från flera 

olika nationer 
(generell).

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Kategorier

USA ja ja ja

Storbritannien ja ja

Generell ja ja ja ja ja

 Yarger, 2013, s. 152

 Ibid., s. 4753

 Vandenbroucke, 1993, s. 3, 4, 5 och 654

 Ibid., s. 18455

 Se citat: ”Tailoring the definition of special operations to case studies can be taken to the extreme..”, Kiras, 56

2006, s. 4
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karaktär skulle kunna vara en definition av specialoperationer.  Därmed kan definitionen 57

anses begränsad i det hänseendet att den inte uttalat avser andra slags specialoperationer.  

I kategorin Storbritannien återfinns två analysenheter, Kiras och Foot, varav Foot inte 

egentligen skrivit någon teori men däremot skrivit två historiska böcker om SOE.   58

Kiras har skrivit om specialoperationers strategiska effekt med utgångspunkt i teorier om 

strategi samt två brittiska fall under andra världskriget.  Teorin som Kiras utvecklat om hur 59

specialoperationer kan bidra till strategisk effekt antyds vara av generell karaktär, det vill säga 

inte att den skulle gälla specifikt för någon viss nation. Kiras tas ändå med i denna kategori då 

de två fall han studerat var brittiska, även om teorin kan vara generell så finns det indikationer 

på att de fall han studerat har färgat hans definition av specialoperation. Även om kritik 

framförs av Kiras gällande definitioner som är anpassade till de fall som studeras, så finns det 

tecken i hans definition att även den är anpassad. Som exempel anger han att 

specialoperationer är attacker riktade mot fiendens sårbarheter i en långdragen kampanj, båda 

de fallen Kiras studerat är från andra världskriget.  Ingen annan av de analysenheter som 60

studeras här anger detsamma.   

Foot har angett en definition som han styrker genom att ge exempel på historiska 

specialoperationer som inte enbart är brittiska. Därmed kan det sägas att Foot använder en 

deduktiv metod och att hans undersökningar om SOE och deras operationer har format hans 

definition.  Foot tas därmed med i denna kategori då hans definition är omtalad av många 61

 Se citat: ”Throughout the history of warfare, small parties of warriors, operating with limited resources and 57

without hope of reinforcements, have repeatedly conducted sudden strikes – frequently deep within enemy lines 
– relying on shock, surprise, speed, and maneuver to defeat an often numerically superior enemy.” i 
Vandenbroucke, 1993, s. 3

 Foot, 1970, s. 1958

 Kiras, 2006, s. 1, 2 och 359

 Ibid., 2006, s. 2 och 12 60

 Foot, 1970, s. 21, 22, 23 och 2461
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andra teoretiker samt för att han skrivit historiska skildringar om brittiska specialförband 

vilket här antas ha format dennes definition.  62

Kategorin Generell innehåller analysenheterna McRaven, Spulak, Luttwak samt Tugwell och 

Charters.  

McRavens definition är på liknande sätt begränsad som Vandenbrouckes, då denne skriver att 

definitionen är utformad för teorin, samt att ett antal uppräknade typer av operationer inte 

ingår.  Begränsningarna tas med i beaktande under resultatdiskussionen. McRavens 63

definition utgår ifrån amerikansk doktrin.   64

Spulaks teori är delvis en utveckling av McRavens teori dock med fokus på SOF. Även fast 

Spulaks huvudfokus kan anses vara amerikanska SOF så är hans teori inte uttalat riktat mot 

amerikanska förband och i analysen ges exempel av specialoperationer utförda av andra 

länders militärmakt.  Därav anses det styrkt att Spulak skall tas med i kategorin Generell. 65

Luttwak med flera har analyserat nio fall av olika specialoperationer utförda av olika nationer 

och tas därför med i kategorin Generell. Författarna anger i början av rapporten gemensamma 

egenskaper de funnit i de olika operationerna som återkommer i deras definition. Därmed är 

det tydligt att definitionen är utvecklad av de fall de studerat.        66

Tugwell och Charters definition utgår ifrån ett antal historiska exempel av specialoperationer 

utförda av specialförband från olika länder. Vidare utförs en beskrivning av vad som 

kvalitetsmässigt skiljer konventionella operationer från specialoperationer.   67

 Se Foot, 1999; Foot, 2004 62

 McRaven, 1995, s. 263

 Ibid., s. 264

 Spulak, 2007, s. 30, 34, 35 och 3665

 Luttwak et al., 1982, s. s-1, s-2 och s-366

 Tugwell och Charters, 1984, s. 32, 33, 34 och 3567
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Analysen av definitionerna kommer kunna besvara den första och andra frågeställningen. Det 

som visar sig vara det kärnfulla och återkommande i samtliga definitioner diskuteras och 

jämförs i syfte att pröva om det finns ett orsakssamband mellan kategorier och definitioner. 

Urvalet av analysenheter är inte stort nog att vara helt konsekvent med kriterierna, som 

exempel är det oklart om Foot verkligen möter det andra kriteriet. En annan osäkerhetsfaktor 

är om definitionerna verkligen är framtagna enbart genom att undersöka olika operationer 

eller om doktriner och andras definitioner har påverkat. Vad gäller andra frågan, har 

författaren till denna undersökning antagit att definitionerna delvis utvecklats från de 

operationer de undersökt då det inte går att fastställa att något annat vore fallet. Angående 

validiteten, om det visar sig att det inte finns egenskaper som är unika för en viss kategori 

betyder inte det automatiskt att Yargers påstående är falskt.  Det kan då inte med säkerhet 68

sägas då inte alla länder som använder sig av specialoperationer finns med i studien. Om det 

däremot visar sig vara så att ett tydligt samband finns mellan vilka egenskaper som ingår i 

definitioner och kategori så stärks Yargers påstående. Det är dock inte ett bevis för att Yargers 

påstående är sant.  

Den tredje och sista frågan kommer besvaras i resultatdiskussionen, förhoppningen är att 

generera ett förslag till en enhetlig definition samt bidra till teoriutveckling.  Som redan 69

nämnts i inledningen är vissa definitioner bredare än andra. En möjlighet är att en bredare 

definition kan komma inbegripa de minsta gemensamma nämnare från de andra 

definitionerna vilket kan resultera i att en ny definition är överflödig. Ett annat potentiellt 

problem är att de gemensamma nämnarna kan komma att bli så få att en ny definition blir för 

vag. Sett från ett annat perspektiv kan även en för bred definition bli otydlig.  70

2.5 Material och källkritik  

 Bjereld et al., 2009, s. 11268

 Esaiasson et al., 2012, s. 4269

 Ibid., s. 21-2270
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Undersökningsmaterialet till denna uppsats är främst hämtat från vetenskapliga tidskrifter 

granskade av fackfolk samt publicerade böcker. Förutom artiklar har även monografier och 

rapporter använts. Till denna studie har endast primärkällor använts då det som undersökts är 

definitioner skrivna av valda teoretiker. Därmed finns inte här ett behov att fastställa äkthet, 

oberoende, samtidighet samt tendens som är fallet när en studie går ut på att undersöka något 

som skildrar händelser eller utsagor.  De flesta definitioner som använts är skrivna från 71

1980-talet och framåt. Viss skepsis skulle kunna riktas mot den definitionen skriven av Foot 

då den är skriven 1970 och hans bok SOE i Frankrike först publicerades 1966.  De brittiska 72

och amerikanska specialförbanden bildades först under andra världskriget och 

omorganiserades och utvecklades mellan 1980 och 1990.  I och med det var specialförband 73

och specialoperation relativt nya begrepp och inte särskilt utvecklat under den tiden som Foot 

skrev sina böcker. Därmed kan det vara så att Foots definition är mer giltig för den tidsepoken 

han studerat och egentligen inte applicerbar idag.  

3. Skillnader och likheter inom kategorierna  

 Esaiasson et al., 2012, s. 27971

 Foot, 1999, s. ix72

 Shamir och Ben-Ari, 2016, s. 4 och 573
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I detta kapitel beskrivs de olika definitioner inom varje kategori. Därefter görs en 

sammanställning av likheterna och skillnaderna för varje kategori. För att skapa överblick och 

ordning över vad som står i de olika definitioner så kan egenskaperna delas in i sex stycken 

grupper: Mål, Uppdrag, Karaktär, Metod, Förband samt Resurs. Mål anger egenskaper som 

säger något om syftet, effekt samt miljö där operationer sker, i gruppen Uppdrag faller 

egenskaper in som säger något om vad för typ av operation det handlar om eller dess särdrag. 

Karaktär anger egenskaper som säger något om karaktären av en specialoperation och Metod 

anger egenskaper som beskriver tillvägagångssätt. De sista två grupperna, Förband och 

Resurs anger egenskaper som beskriver typ av förband respektive egenskaper som berör 

sådant som har med mängd resurser eller samarbete att göra. Dessa grupper är framtagna av 

författaren här i syfte att lättare skapa överblick över vad som ingår i de olika definitionerna. 

Slutligen diskuteras kritik mot analysen. De egenskaper som identifieras i de olika 

definitionerna markeras med kursiv stil.  

  

3.1 Amerikansk kontext 

Enligt Yarger kan specialoperationer inte förstås utan specialförband. Att specialoperation 

utförs av specialförband står i den första meningen av definitionen och betonas även senare i 

teorin.  Vidare menas att operationerna kan vara antingen öppna (overt), förtäckt (covert) 74

eller hemlig (clandestine). Dessa ord är översatta av författaren, ett förtydligande av orden 

lyder som följande: 

• Overt - operation utförs utan att det hemlighålls alltså öppet, 

• Covert -  utförande och planering av operation görs på så vis att beställarens identitet 

hålls dold eller är förnekbart, 

• Clandestine – här ligger fokus på att hemlighålla en operation samt de som utför 

den.  75

 Yarger, 2013, s. 21 och 2274

 Keane, 2005, s. 37, 50 och 14675
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Specialoperationer beskrivs av Yarger som originella operationer vad gäller planering, 

utförande, taktik, utrustning och utbildning. Användandet av specialoperationer kan ske vid 

olika typer av motsättningar vare sig det råder fred eller krig och det kan ske i sådana politiskt 

känsliga, hotfulla miljöer där det är olämpligt eller orimligt att ta i anspråk konventionella 

trupper. Här anges hög risk som ofta förekommande samt som ett möjligt karaktärsdrag, varav 

följande även är exempel på enligt Yarger, ihop eller enskilt: politiskt – och tidkänsligt, låg 

synlighet, diskriminerande användning av våld.  

Vidare anges att specialoperationer kan utmärkas av stöd till inhemska trupper samt behov av 

lokal kännedom. Yarger framhåller även att specialoperationer kan stödjas av eller ge stöd till 

konventionella förband. I hans definition finns en antydan om att specialoperationer kan vara 

av strategisk karaktär. Övervakning från högsta instans ges som en möjlig egenskap, samt att 

det sägs vara uppdrag för att lösa betydande politiska eller militära mål.  Ytterligare 76

argument för det återfinns i Yargers definition av SOF: ”A strategic asset of Active and 

Reserve Component forces of the military service...”.  Därav tolkar författaren att 77

specialoperationer kan vara strategiska operationer enligt Yargers beskrivning.  

Yarger anger inte specifikt vilka typer av operation som ingår däremot att dessa är originella 

samt att det som utgör specialoperationer enligt amerikansk doktrin är föränderligt.  Det 78

Yarger menar med föränderligt är att uppgifter kan utvecklas i takt med nationellt 

säkerhetsbehov eller skiftande strategiskt sammanhang, men också med användning och 

uppgifter för konventionella trupper.  Slutligen anger han även att specialoperationerna kan 79

utföras med samarbete mellan civila och militära myndigheter.  80

Enligt Vandenbroucke är strategiska specialoperationer hemliga aktioner för att nå viktiga 

utrikespolitiska mål: ”These are secret military or paramilitary strikes, approved at the highest 

 Yarger, 2013, s. 2176

 Ibid., s. 22 77

 Yarger, 2013, s. 2278

 Ibid., 2013, s. 2279

 Ibid., s. 2280
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level of the U.S. government after detailed review.”  Ordet ”strike” beskrivs i en 81

militärordbok som en attack i syfte att skada, ta eller förstöra mål.  I en svensk-engelsk 82

militärordbok översätts ordet strike till ”angrepp”, ”räd”, ”angripa” och ”anfalla” med flera.  83

Sammantaget är det Vandenbroucke beskriver snarlikt USSOCOMs beskrivning av direct 

action (DA).   Därav har jag här valt att tolka ordet ”strike” här som egenskapen DA. Av den 84

sista delen i den citerade meningen förstås att dessa operationer är bevakade från högsta 

instans.  

Vidare menas att det handlar om snabba tidsbegränsade operationer.  I definitionen anges 85

också att det handlar om att uppnå utrikes politiska mål: ”…to achieve major foreign policy 

aims rather than just tactical objectives…”.  Med tillägget att det inte bara handlar om 86

taktiska mål tolkar författaren det här som att denna mening även anger egenskapen 

betydande politiska och militära mål.  

En annan egenskap som tillskrivs av Vandenbroucke är hög risk. Dels i den bemärkelsen att 

det är sanktionerat och bevakat från högsta instans samt att ett potentiellt fiasko kan leda till 

politiska konsekvenser men också för att det innebär hög risk för enheten som utför 

operationerna då de har begränsat med resurser med sig. Ytterligare kännetecken enligt 

Vandenbroucke är användandet av okonventionell taktik samt att dessa uppdrag kan utföras av 

militära eller paramilitära förband.   87

 Vandenbroucke, 1993, s. 481

 Hayward, 1975, s. 15882

 Krigsman och Svensson, 2009, s. 418 och 41983

 Här används en förklaring från amerikansk doktrin översatt av författaren. Direct action (DA), beskrivs som   84

tidsbegränsade attacker ämnade att förstöra, tillfångata, återbörda eller exploatera valda objekt. Se: USSOCOM, 
SOF Core Activities, http://www.socom.mil/about/core-activities , hämtad 2017-05-04

 Vandenbroucke, 1993, s. 485

 Ibid., s. 486

 Ibid., 1993, s. 487
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De fall som Vandenbroucke undersökt är tre olika fritagningsoperationer samt ett försök att 

störta den dåvarande kubanske ledaren vid Bay of Pigs på Kuba.  Paramilitära förband liknar 88

reguljära förband vad det gäller organisation, utrustning, utbildning samt uppdrag men detta 

är enheter som står utanför de reguljära förbanden.  Kuppförsöket vid Bay of Pigs var ett 89

exempel där paramilitära trupper använts och detta var inget unikt fall vad gäller amerikansk 

utrikes politik. Den iranske premiärministern avsattes 1953 och 1954 avsattes vänsterregimen 

i Guatemala med hjälp av paramilitära trupper orkestrerade av CIA.  Att specialoperationer 90

kan utföras av paramilitära trupper återfinns i definitionen från The Doctrine for Joint Special 

Operations (Joint Pub 3-05) från 1990.  Ordet paramilitär återfinns dock inte i Joint Pub 3-05 91

från 2014.  Vandenbroucke skriver också att ett samarbete med militära och civila 92

myndigheter oftast sker gällande strategiska specialoperationer.   93

Det är svårt att utläsa varför Vandenbroucke anser att de operationer han undersökt skall 

räknas som en speciell särtyp till specialoperationer och inte bara som specialoperationer. Det 

nämns att de operationer han undersökt inte är de enda strategiska specialoperationer som 

utförts efter andra världskriget utan att det finns förmodligen minst en till varpå 

Vandenbroucke refererar till en sabotageoperation i Irak utfört av amerikanska SOF och 

brittiska Special Air Service (SAS).  Därefter ger Vandenbroucke ytterligare exempel på 94

lyckade kupper som USA (CIA) orkestrerat men ingen förklaring till varför dessa inte skulle 

kunna vara strategiska specialoperationer.  95

 Ibid., 1993, s. 488

 Keane, 2005, s. 14889

 Vandenbroucke, 1993, s. 12 och 1390

 McRaven, 1995, s. 291

 Joint Publication 3-05 Special operations 16 July 2014, http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_05.pdf , 92

hämtad 2017-05-04

 Vandenbroucke, 1993, s. 493

 Ibid., s. 594

 Ibid., s. 1295
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3.11 Sammanfattning amerikansk kontext 

Här finns både likheter och skillnader i dessa två definitioner. Skillnaderna kan förklaras av 

att Vandenbrouckes definition är anpassad till de fall han undersöker, större DA aktioner, och 

Yargers definition är anpassad till en omfattande amerikansk teori gällande specialoperationer 

och specialförband. Yarger har i sin monografi analyserat definitioner i amerikansk doktrin 

och lagt till det han anser saknas. Därav blir Yargers definition mer omfattande och 

beskrivande. Nedan presenteras en tabell med de egenskaper som har identifierats i denna 

kategori. De egenskaper som är lika för båda analysenheter är här markerade med fet stil. 

Mål Uppdrag Karaktär Metod Förband Resurs

Yarger Strategiska 
operationer 

Bevakat från 
högsta instans 

Betydande 
politiska och 
militära mål 

Fred till krig 

Inom fientligt 
område 

Inom fientligt 
och bevakat 
område (denied) 

Politiskt känsligt 
område 

Originella 
operationer 

Stöd till 
inhemska 
trupper 

Behov av 
lokalkännedom 

Politiskt 
känsligt 

Tidskänsligt 

Hög risk 

Hemlig 
(clandestine) 

Förtäckt 
(covert) 

Öppen 

Föränderliga

Originellt 
tillvägagångssätt 

Kreativ 

Krigslist 

Låg synlighet 
(low visibility)

Specialförband 

Behov av lokal 

kännedom

Samarbete med 
militära och 
civila 

myndigheter 

Stöd till 

konventionella 
förband 

Stöd av 
konventionella 
förband
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Figur 3 Skillnader och likheter i amerikansk kontext 

3.2 Brittisk kontext 

Kiras inleder diskussion om hur specialoperationer beskrivs genom att peka på exempel där 

definitioner utformats för att passa en fallstudie samt där specifika typer av operationer fått 

forma en definition. Här menar Kiras att definitionen riskerar bli för snäv så att operationer 

som borde räknas inte faller in samt att den adderade effekten av olika typer av 

specialoperationer över tid inte fås med. Kritik riktas även till definitioner som beskriver 

specialoperationer som allt, som inte omfattas av konventionella operationer. Det sistnämnda 

leder till för vida definitioner där operationer utförda av polisiära enheter eller elittrupper 

även borde räknas in, som exempel nämns SS Einsatzgruppen samt Sonderkommando. Kiras 

menar att det handlar till naturen om paramilitära operationer, som därmed skulle räknas som 

utanför det som anses som konventionellt.  Dessa enheter var militära enheter tillhörande 96

nazitysklands säkerhetspolis och var alltså inte en del av den reguljära armén.   97

I definitionen anges att specialoperationer utförs av för det speciellt avsedda enheter.  Det 98

framgår senare i texten att det Kiras refererar till är specialförband. Skillnaden beskrivs 

mellan specialförband och elitförband samt att specialoperationer sägs kunna utföras av 

konventionella förband eller elitförband om vissa kriterier är uppfyllda. Dessa kriterier är att 

enheten skall vara utnämnd till operationen, fått gedigen övning inför, samt fått bättre än 

Vandenbroucke Strategiska 

operationer 

Bevakat från 

högsta instans 

Betydande 

politiska och 
militära mål 

Utrikespolitiska 
mål 

DA 

Paramilitära 

Politiskt 

känsligt  

Tidskänsligt 

Hög risk 

Hemlig 
(clandestine)

Okonventionell 

taktik 

Snabbt

Samarbete med 

militära och 
civila 
myndigheter 

Begränsade 
resurser

 Kiras, 2006, s. 496

 MacLean, 199897

 Kiras, 2006, s. 598
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genomsnittlig teknisk utrustning. Om dessa kriterier är uppfyllda skall den enheten i själva 

verket anses som specialförband enligt Kiras.   99

Det som går att utläsa i Kiras definition är att specialoperationer är okonventionella 

operationer designade att slå mot fiendens sårbarheter i en utdragen kampanj. Vidare anges 

två syften; att lösa politiska och militära problem på en operativ eller strategisk nivå som är 

omöjligt eller svårt att lösa enbart med konventionella trupper (operationer som inte kan lösas 

av konventionella förband), och/eller att möjliggöra konventionella operationer. Ett militärt 

eller politiskt problem på strategisk nivå kan man minst sägas vara av betydelse. Därav är det 

författarens tolkning att egenskapen betydande politiska eller militära mål även finns i denna 

definition samt att det handlar om strategiska operationer. Ytterligare en egenskap återfinns i 

definitionen, nämligen att specialoperationer handlar om att lösa problem på ett 

stridsekonomiskt sätt.   100

I Foots definition kan det utläsas att specialoperationer är originella attacker: ”…unorthodox 

coups, that is unexpected strokes of violence…”.  Dessa attacker får häpnadsväckande 101

effekt mot fienden, som exempel ges en operation där högt uppsatt militär ledning tas ut i ett 

slag. Detta kan tolkas som att det handlar om att slå mot fiendens sårbarheter. Författaren 

tolkar här originella attacker som en hänvisning till att det handlar om originella operationer 

av plötslig karaktär.   

Vidare anges att det handlar om något som utförs utanför det väntade militära uppträdandet, 

på en plats som fienden betraktar som helt och hållet under egen kontroll. En sådan miljö är 

som fienden har helt under egen kontroll är detsamma som inom fientligt och bevakat område. 

Foot anger även att överraskning är essentiellt, detta finns att utläsa senare i texten då han ger 

en slags vidare förklaring men ses här som en egenskap då ordet ”unexpected” används i 

själva definitionen.   102

 Ibid., s. 699

 Ibid., s. 5100

 Foot, 1970, s. 19 och 30101

 Ibid., s. 19 och 30102
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3.21 Sammanfattning brittisk kontext 

I denna kategori tycks skillnaderna vara fler än likheterna och det är de om man bryter ned 

definitionerna. Dock finns en gemensam andemening om man studerar definitionerna i sin 

helhet, båda beskriver ovanliga attacker (räder) utförda i syfte att få en betydande effekt på 

fienden. Kiras använder orden ”unconventional actions” medan Foot beskriver det som 

”unorthodox coups”.  Skillnaderna kan vara en konsekvens av ordval och varierande grad 103

av vilja till precision så egenskapen attack tillskrivs här även Kiras definition. Däremot vad 

gäller adjektiven före, i Kiras definition ”unconventional” och Foots ”unorthodox”, har dessa 

ord inte tolkats som synonymer räknas som två olika egenskaper. Ett annat exempel: Foot 

anger inte vilka slags enheter som utför specialoperationer i sin definition. Senare i texten 

menar Foot att han försökt precisera så gott han kan och fortsätter med att ange att 

specialoperationer ofta utförs av personer som står utanför systemet och med vapen som inte 

används av reguljära förband.  Personer som står utanför systemet är en bred beskrivning 104

och kan inbegripa allt från kriminella till personer med särskild säkerhetsklassning. En 

oväntad attack som får stor effekt utfört av någon som står utanför systemet och med 

oortodoxa vapen skulle kunna vara en beskrivning på en terrorattack. Det skulle betyda att 

alla oväntade, ovanliga attacker som har större effekt skulle kunna klassas som en 

specialoperation. De likheter som går att uttyda i dessa två definitioner är att det handlar om 

operationer som slår mot fiendens sårbarhet samt egenskapen attack.   

Mål Uppdrag Karaktär Metod Förband Resurs

 Kiras, 2006, s. 5; Foot, 1970, s. 19103

 Ibid., s. 30104
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Figur 4 Skillnader och likheter i brittisk kontext 

3.3 Generell kontext 

McRavens definition är uttalat begränsad i syfte att kunna skapa en teori om hur 

specialoperationer kan nå relativ överlägsenhet genom att minimera friktioner och därmed 

öka chansen för en lyckad operation. Därav har McRaven uteslutit psykologiska operationer, 

spaning (underrättelseinhämtning) samt operationer utförda i syfte att förbättra militärt 

samarbete med civila myndigheter i ett område där militära trupper finns närvarande. I boken 

citeras Joint Pub 3-05 definitionen som enligt honom inkluderar dessa typer av operationer.  

McRaven definierar specialoperationer som DA aktioner utförda i syfte att lösa politiska eller 

militära problem av särskild vikt. Det sistnämnda tolkas här som egenskapen betydande 

politiska och militära mål. Enligt McRaven är de enheter som utför specialoperationer särskilt 

utbildade, utrustade samt stöttade för ett visst uppdrag, vilket också konstateras inbegriper 

Kiras Slå mot 

fiendens 
sårbarheter 

Strategiska 
operationer 

Betydande 
politiska och 
militära mål 

Utdragen 
kampanj 

Möjliggöra 
konventionella 

operationer 

Okonventionella 

operationer 

Operationer som 

inte kan lösas av 
konventionella 
förband 

Attack

Stridsekonomi Specialförband

Foot Slå mot 
fiendens 

sårbarheter 

Inom fientligt 

och bevakat 
område (denied 
enviroment)

Originella 
operationer 

Attack

Överraskning
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personal som inte tillhör specialförband.  Dock är beskrivningen av dessa så att de enligt 105

Kiras klassas som specialförband. McRaven menar vidare att det finns sex principer som är 

utmärkande för lyckade specialoperationer: överraskning, säkerhet, förövning, snabbhet, 

enkelhet och syfte. Med säkerhet menas att operationen behöver hållas hemlig i syfte att 

kunna uppnå överraskning.  Det som gör specialoperationer unikt är att de utförs mot ett 106

bevakat och/eller skyddat objekt och oftast med en numerärt underlägsen enhet.   107

Spulaks definition är till stor del utformad av den egenskapen som är unik för specialförband; 

förmågan att hantera friktioner på ett sätt som konventionella förband inte kan då det skulle 

utgöra för hög risk. Han riktar kritik mot definitioner som beskriver specialoperationer som 

okonventionella då han menar att det då enbart skulle definieras av det som är konventionellt. 

Det skulle enligt Spulak göra att nya metoder, ny teknik och taktik räknas som 

specialoperationer fram till dess att de konventionella trupperna anammat det nya. 

Konventionella trupper har enligt Spulak börjat efterlikna specialförband, och vissa av de 

typoperationer som USSOCOM menar är huvuduppgifter utförs även av konventionella 

förband. Därmed anges att specialoperationer inte kan definieras utefter vilka slags 

operationer som utförs.  

Vidare menar Spulak att specialförband kan vara av strategisk vikt solitärt, och inte enbart 

skall anses utgöra något som kompletterar konventionella förband. Det är enligt Spulak 

personliga egenskaper hos specialförbandsoperatörer samt flexibilitet hos enheten, dessa är 

mer självständiga än andra militära enheter, som gör att de kan utföra strategiskt viktiga 

uppdrag. Enligt Spulak är specialoperationer operationer som utförs av specialförband på 

grund av deras unika förmåga att hantera friktioner som konventionella förband inte skulle 

klara av. Detta kan tolkas som att andemeningen är att dessa operationer är operationer som 

inte kan lösas av konventionella förband. Vidare anges att syftet med operationerna är att 

 McRaven, 1995, s. 1105

 Ibid., s. 8106

 Ibid., s. 3 och 4107
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uppnå strategiska mål.  Operationer som är till för att uppnå strategiska mål kan ses som 108

betydande politiska och militära mål. 

I definitionen som Luttwak med flera skrivit, är huvudtesen att specialoperationer är 

kvalitativt annorlunda operationer jämfört med konventionella operationer. Den kvalitativa 

skillnaden kan ses som något som är originellt, och i den bemärkelsen kan det tolkas som att 

om reguljära operationer är konventionella så kommer specialoperationer vara originella 

operationer. Ytterligare belägg för att denna egenskap kan tolkas är att de anger att dessa 

operationer inte bara är vanliga operationer. Vidare menar Luttwak med flera att det handlar 

om småskaliga operationer.  En annan egenskap som anges är att specialoperationer är 109

självständiga: …”self-contained acts of war…”.  Självständiga anses här referera till att 110

dessa sker utan stöd från andra truppslag. En sista egenskap återfinns i denna definition 

nämligen att specialoperationer utförs inom fientligt område.    111

Tugwell och Charter har definierat ett antal typer av operationer som faller in under 

specialoperationsfamiljen samt gett historiska exempel på dessa. Därefter har ett antal 

egenskaper, som sägs vara kvalitativa skillnader mellan konventionella operationer och 

specialoperationer beskrivits mer ingående, detta tillsammans har gett en definition. De 

exempel som ges under rubrikerna okonventionella operationer under konventionellt krig 

samt under räddningsaktioner, är typiska DA operationer. Övriga rubriker är paramilitära 

operationer, counterinsurgency (CT) samt fredsbevarande operationer. Udda nog, 

exemplifieras fredsbevarande med en operation som utförd av US Marines i Libanon. Detta är 

ett exempel på en vid tolkning men utan närmare undersökning är det svårt att avgöra om 

detta verkligen handlar om specialoperationer, under Kiras eller Yargers definition faller det 

inte in vid en första anblick. Under paramilitära operationer tar Tugwell och Charters upp 

kuppförsök som Bay of Pigs men också det lyckade kuppförsöket i Guatemala, som 

Vandenbroucke nämnt men av någon anledning inte nämnt under exempel på andra 

 Spulak, 2007, s. 1, 2 och 14108

 Luttwak et al., s. s-1109

 Ibid., s. s-1110

 Ibid., s. s-1111
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strategiska specialoperationer. Under CT nämns psykologiska operationer (PSYOPS), civil 

affairs operations (CAO), proxy krig samt politisk krigföring.  Boken är publicerad 1984 112

och både Tugwell och Charters är amerikaner, det tillsammans med det faktumet att de 

uttryckligen försökt skapa en generell, universell definition kan förklara den vida tolkningen.  

Specialoperationer utförs för att nå betydande politiska och militära mål, vanligtvis bevakat 

från högsta instans, med utrikespolitiska mål och förenade med hög risk. Vidare anges att 

specialoperationer är hemliga, förtäckta eller öppna. Därav är det ofta småskaliga operationer 

med få mål. Egenskaper som enkelhet, komplexitet, krigslist, diskriminerande användning av 

våld samt kreativitet sägs karakterisera en specialoperation.  Här anges även att dessa 

operationer kan utföras genom samarbete med militära och civila myndigheter. Slutligen 

finns ännu en egenskap här, nämligen att specialoperationer är originella operationer.  113

3.31 Sammanfattning generell kontext 

Även i denna kategori finns stora skillnader. Tre olika utgångspunkter kan identifieras här; 

Tugwell och Charters som utgår ifrån en bred amerikansk specialförbandsfamilj och 

inkluderar många olika typer av operationer, Spulak vars huvudtes är att unika egenskaper hos 

specialförbanden är det som gör specialoperationer speciella, Luttwak med flera vars 

definition är koncentrerad till en kvalitativ skillnad mellan specialoperationer och 

konventionella operationer samt McRaven som uttryckligen skrivit en definition som skall 

passa in på de fall han undersökt.  

Vid en första anblick finns här inte en enda egenskap som kan sägas gälla för alla fyra 

definitioner. Dock handlar det om nyansskillnader gällande två egenskaper i McRavens, 

Spulaks samt Tugwell och Charters definition. Både Tugwell och Charters samt Spulak anser 

att specialoperationer utförs av specialförband. Macravens definition av de som utför 

specialoperationer tillsammans med en av hans principer för att uppnå en lyckad operation, 

förövning, gör att dessa enligt Kiras de facto skall anses som specialförband. Enligt Spulak är 

 Tugwell och Charters, 1984, s. 32 och 33112

 Ibid., s. 35113
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specialförbandspersonal särskilt utvalda enligt en selekteringsprocess samt har en egen inre 

motivation att frivilligt söka sig till dessa förband.  I det fall som McRaven undersökt där 114

annan personal än specialförbandspersonal använts finns inget som motsäger att dessa var 

speciellt uttagna och frivilliga till detta uppdrag. McRaven har dessutom i sin analys 

konstaterat att denna personal hade arton månaders träning inför uppdrag varpå en stor del var 

uppdragsspecifikt.   115

En annan nyansskillnad kan ses i syftet för dessa operationer; McRaven anger uppdrag som är 

politiskt eller militärt nödvändiga, Thugwell och Charters anger politiska eller militära mål av 

betydande karaktär och enligt Spulak handlar det om att utföra strategiska anfallsmål. Det 

första påståendet anger något nödvändigt, det andra något av betydande karaktär och det 

tredje kan sägas ange något som ingick i en strategi. Därmed har författaren ansett att det kan 

tolkas som att tre av fyra forskare i denna kategori pekar på att specialoperationer syftar till att 

lösa politiska eller militära uppdrag av betydelse.  

Sammanfattningsvis anses två egenskaper förena dessa tre av de fyra definitionerna: 

specialoperationer utförs av specialförband samt syftar till att lösa politiska eller militära 

uppdrag av betydelse. I denna tabell är de tre egenskaper som förenar McRaven, Spulaks samt 

Tugwell och Charters definitioner markerade med fet stil då de återfinns i tre av fyra 

definitioner.      

Mål Uppdrag Karaktär Metod Förband Resurs

McRaven Betydande 
politiska och 
militära mål

DA Specialförband

Spulak Betydande 
politiska och 
militära mål

Operationer som 
inte kan lösas av 
konventionella 

förband

Specialförband

 Ibid., s. 12114

 McRaven, 1995, s. 210 och 237115
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Figur 5 Skillnader och likheter i generell kontext 

3.4 Kritik mot analys 
  

I vissa definitioner beskrivs operationer som ’unconventional’ eller ’unorthodox’. Dessa ord 

kan vid första anblick verka likarartade men de betyder inte samma sak. Att säga att något är 

okonventionellt (unconventional) är att implicit säga att det är relativt till något som är 

konventionellt. Unorthodox (här översatt till originellt), är däremot något som är unikt eller 

ovanligt. Därför har dessa egenskaper inte tolkats här som nyansskillnader. Författaren har 

försökt att tyda egenskaper lika där hon har ansett att det handlar om nyansskillnader men vad 

gäller egenskaper som ovan nämnt tagit ställning till att det handlar om olika saker. Möjligen 

har de som skrivit de definitioner undersökta här kanske menat lika men använt olika ord. 

Därför har ett försök gjorts att inte tolka för strängt, då det endast blir en semantisk 

undersökning om det är ordval som står i fokus. Därav finns en risk att den som ger sig an att 

replikera denna studie kommer fram till annorlunda resultat.  

4. Resultatdiskussion och slutsatser 

4.1 Resultat skillnader och likheter 

I de ovan analyserade definitioner har ingen egenskap identifierats som finns i varje 

definition. Vissa egenskaper återkommer dock i varje kategori om än inte i varje definition: 

Luttwak Inom fientligt 

område

Originella 

operationer 

Självständiga

Småskaliga

Tugwell/Charters Betydande 

politiska och 
militära mål 

Bevakat från 
högsta instans 

Utrikespolitiska 
mål

Originella 

operationer

Öppen 

Hemlig 

Förtäckt 

Småskaligt 

Hög risk

Enkelhet 

Komplext 

Kreativ 

Krigslist 

Diskriminerande 
användning av 

våld

Specialförband Samarbete med 

militära och 
civila 
myndigheter
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• Betydande politiska och militära mål 

• Originella operationer 

• Specialförband 

Trots att begreppet specialoperation skiljer sig mycket i vissa fall och lite i andra fall så finns 

en antydan i alla definitioner att beskriva något som är utöver det konventionella, något som 

är svårare att uppnå och en exklusiv resurs. Vissa definitioner är koncentrerade till att 

beskriva egenskaper kopplade till själva operationsformen medan andra syftar mer på det 

unika med förbandet som utför det och en tredje variant innehåller båda delar. Det skulle 

kunna vara så att kategoriseringen som gjorts här inte är helt korrekt i den bemärkelsen att 

teoretikerna som skrivit definitionerna har påverkats av andra faktorer än de fall eller 

doktriner som studerats. Exempel faktorer kan vara att de är färgade av definitioner skrivna av 

andra teoretiker. En annan faktor som kan spela roll är vad som ingår i specialförbanden och 

vilka uppgifter de utför. Som exempel ingår i den amerikanska specialförbandsfamiljen 

PSYOPS samt CAO vilka utför psykologiska operationer och operationer som syftar till att 

skapa samarbete mellan civila myndigheter och militära förband.  Även om det inte framgår 116

av studien här så kan det vara så att det finns skillnader i hur olika länder ser på begreppet, 

vad de anser vara specialförband samt vilka uppgifter som anses utgöra specialoperationer.  

4.2 Orsakssamband mellan definitioner och kategorier 

Som analysen visat finns det både skillnader inom och mellan kategorier. Som angett i 

metodkapitlet kan skillnader och likheter visa på ett orsakssamband mellan hur begreppet 

specialoperation definieras och vilken kategori de tillhör. Dock har resultatet här varit så 

varierande att det inte definitivt går att säga att det handlar om kontextuella skillnader. 

Skillnader och likheter har funnits både mellan och inom kategorier. Vissa egenskaper som 

varit lika i en kategori har återfunnits i en annan definition i en annan kategori. Endast i två 

fall gällande två egenskaper kan det sägas bero på kontext; i kategorin USA är egenskaperna 

politiskt känsligt samt tidskänsligt unika för just den kategorin. I kategorin Storbritannien är 

 Adams, 1998, s. 4 och 5116
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egenskaperna slå mot fiendens sårbarheter samt attack unika. Dessa egenskaper kan alltså 

sägas vara kontextuellt bundna. Då det endast handlar om två egenskaper av flera i dessa 

kategorier anser författaren det här inte tillräckligt för att kunna påvisa orsakssamband mellan 

hur begreppet definieras och vilken kategori de tillhör. Därav har orsakssamband mellan hur 

specialoperation definieras och amerikansk, brittisk eller generell kontext inte kunnat 

fastställas. Den andra frågan i frågeställningen som skall besvaras här är huruvida skillnader i 

definitioner beror på att teoretikerna studerat fall och/eller doktriner från ett specifikt land 

eller olika länder. Svaret på den frågan kan vara både ja och nej, det vill säga det går inte att 

avgöra varken eller.  

4.3 Enhetlig definition 

För att skapa en mer enhetlig definition har de egenskaper som finns i alla kategorier använts:   

• Betydande politiska och militära mål 

• Originella operationer 

• Specialförband 

Utöver dessa finns egenskaper alla tre kategorier som beskriver en slags handling, i kategorin 

Storbritannien är det attack och i kategorin USA och Generell finns egenskapen DA. Den 

angivna definitionen av DA här är en av många, en militärordbok definierar det som antingen 

”Politically inspired violence” eller (direct action mission) ”...a specified act involving overt, 

covert, clandestine, or low-visibility operations conducted primarily by a sponsoring power´s 

special operations forces…”.  På svenska finns dock ingen bra översättning av DA, “action” 117

 Shafritz et al., 1989, s. 141 och 142, för USSOCOMs definition se sida 22 i denna uppsats.117
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översätt som stridshandling och ordet direct har samma innebörd på svenska (direkt).  Det 118

som verkar avses är just en direktriktad attack det vill säga någon slags handling som kommer 

påverka ett objekt direkt. Som kontrast är särskild underrättelseinhämtning eller spaning 

handlingar som påverkar fienden indirekt.  Därav skulle USSOCOMS av författaren här 

översatt version av DA kunna användas i en enhetlig definition då det här anses innefatta en 

sådan slags handling som beskrivs i de olika kategorierna. Med de ovan angivna 

egenskaperna som återfinns i varje kategori samt författarens översättning av USSOCOMs 

definition av DA skulle en mer enhetlig definition kunna uttryckas så här: 

Specialoperationer är originella till karaktären, dessa operationer syftar till att lösa 

betydande politiska och militära mål. Uppdragen kan utgöras av tidsbegränsade attacker 

ämnade att förstöra, tillfångata, återbörda eller exploatera valda objekt. Specialoperationer 

utförs av specialförband.  

Denna definition är tillräckligt bred för att innefatta kärnan i de definitioner som analyserats i 

denna studie. En översättning till engelska kan se ut så här: 

Special operations are of an unorthodox nature. The purpose of these operations are to solve 

significant political and military problems. Missions can include time limited attacks aiming 

to destroy, seize, recover or exploit chosen objects. Special operations are conducted by 

special forces.  

4.4 Slutdiskussion 

Kritik skulle kunna riktas mot denna definition att den inte möter kraven som Ångström och 

Widén ställer på ett begrepp enligt citatet i första Introduktion och problemformulering. 

Denna definition skall ses som en produkt av den undersökningen som gjorts här och 

samtidigt som det är viktigt att precisera begrepp så finns det en fara med att precisera för 

mycket då det kan komma att exkludera fenomen som borde falla in under en viss definition. 

Två av de studerade definitionerna, McRavens samt Vandenbrouckes är som nämnt i 

 Krigsman och Svensson, 2009, s. 17118

  39



Mine Bulus 
OP 14-17 11-06-2017  

metodkapitlet uttalat menade att beskriva alla slags specialoperationer. Dessa faller dock in i 

den här konstruerade definitionen med ett förbehåll, att Vandenbrouckes är mer specifik. 

Kritik skulle också kunna ställas mot att definitionen inte innefattar PSYOPS eller 

underrättelseinhämtning. Men PSYOPS utförs av för det avsedd personal, i USA räknas det 

förbandet den specialförbandsfamiljen, det gör det däremot inte i Sverige som exempel. Den 

här utformade definitionen utesluter dessutom inte att specialoperationer skulle kunna 

innefatta andra uppgifter såsom underrättelseinhämtning om dessa var av den karaktären att 

ett konventionellt förband inte skulle kunna lösa det.   

Som nämnt i inledningen finns viss kritik mot en generell teori, en sådan framförs på ett av 

Marsh med flera, argumentet här handlar om att vetenskaplig forskning om specialoperationer 

bör föras mer rigoröst och på en nivå under själva begreppet då specialoperation kan relateras 

till olika fenomen. I princip menas här att då specialoperationer innehåller en så bred grupp av 

olika operationer, är det fördelaktigt att teoretisera olika slags operationer för att uppnå bättre 

förståelse.  Det som studien visar på är att essensen i begreppet specialoperation inte handlar 119

om vilka typer av operationer som utförs utan den politiska och militära vikten av dessa 

operationer samt det är specialförband som har förmåga att utföra specialoperationer. Att dela 

upp begreppet specialoperation såsom Marsh med flera föreslår är att bortse från det som är 

kärnfullt med specialoperationer.  

5. Avslutning 

5.1 Reflektion över betydelse för yrkesutövningen 

Tydlighet är något som är viktigt i alla militära sammanhang. Ytterst handlar officersyrket om 

att leda soldater i olika slags operationer och i olika slags miljöer i allt från fredstid till krig 

samt gråzoner där emellan. Officerare måste kunna göra sig förstådda sinsemellan samt för 

sina soldater såväl som för kollegor från andra länder med vilka vi ingår i allianser. Det 

innebär att det finns en nödvändighet att begrepp som används förstås lika av samtlig 

personal. En annan aspekt är användandet av resurser; det åligger befälhavare att nyttja de 

 Marsh, Kenny och Joslyn, 2015, s. 90119
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verktyg som finns i verktygslådan på ett korrekt och stridsekonomiskt sätt. Om en uppgift 

misstas för att vara en specialoperation finns risk för att ett förband används som är 

överkvalificerat för uppgiften och därmed är det slöseri med den resursen. Studien har 

bidragit till att på ett akademiskt sätt öka förståelsen för specialoperationer. Detta kan sägas 

ha inverkan på officerskåren på två sätt, dels genom att en blivande officer genom akademisk 

utbildning skolas till att tänka mer kritisk, och dels genom att bidra till forskning i ämnet 

krigsvetenskap. Så som läkarkonsten utvecklas genom att läkare forskar inom ämnet så har 

även officerskåren enligt min mening inte bara ett ansvar att utveckla krigskonsten praktiskt 

utan att även föra och dominera krigsvetenskaplig forskning.  

5.2 Fortsatt forskning 

Ett alternativ till att analysera olika definitioner kan vara att undersöka alla kända fall av 

specialoperationer nationsvis för att ta reda på vad som karakteriserar specialoperationer för 

ett visst land. En jämförelse av resultatet av en sådan undersökning kan ge en mer omfattande 

förklaring av huruvida det finns egenskaper som kan sägas vara kontextbundna samt vilka 

egenskaper som kan anses vara universella. Med de egenskaper som då verkar vara giltiga för 

alla länder kan en enhetlig definition sammanställas som kan sägas vara universell.  
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