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OPERATION NIMROD 

Kan McRavens och Spulaks principer förklara framgången 
ABSTRACT: 

In 1980, the Special Air Service launched Operation Nimrod on the Iranian embassy in London. 

The purpose was to free hostages inside the embassy, who had been kidnapped by six terrorists 

from Arabistan. The outcome of the operation was a huge success, even if the soldiers had limited 

operational experience. The purpose of this paper is to analyze the success of Operation Nimrod 

by studying the phases of planning and execution. To analyze this, the principles from McRaven’s 

theory about relative superiority and Spulak’s theory about personal attributes are used as theoreti-

cal perspectives. Based on a qualitative case study, the result shows that the success could be de-

scribed through McRaven’s principles of simplicity, repetition, security, surprise, speed and pur-

pose in different variations. But also, through Spulak’s principles of flexibility and creativity. To 

conclude, both theories could explain the outcome of the success, which shows the importance of 

both tactical principles and personnel attributes in this specific special operation. In addition, the 

principles could be seen working together in one situation of the operation, which shows that the 

outcome could be explained with the two different theories working in symbiosis.  
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Specialoperationsstyrkorna brukar oftast vara små och särskilt organiserade som utnyttjar 

okonventionella medel på den taktiska nivån.1 De senaste 20 åren har stater ökat sin använd-

ning av specialoperationer då de har visat sig vara ett taktiskt verktyg som kan uppnå strate-

giska resultat.2  

I Operativ Doktrin 14 identifieras likheter. Syftet med specialoperationsstyrkorna är att till-

föra handlingsalternativ till den militärstrategiska och politiska nivån, ytterst för att skydda 

svenska intressen men förmågan används mest i internationell tjänst. I första hand är använd-

ningsområdet undsättnings- och fritagningsoperationer eller säkerhets- och underrättelseoper-

ationer.3 

Även fast specialoperationer har betydelse för dagens krigföring så menar Kiras, Blocksome 

och Marsh att det akademiska forskningsläget är i ett tidigt stadie. Trots mycket dokumentat-

ion angående specialoperationer är det inte för ens senare år som akademiska forum har bil-

dats, som undersöker specialoperationers användning och hur de når framgång.4  

En framgångsrik specialoperation var när det brittiska Special Air Service (SAS) år 1980 i 

London genomförde Operation Nimrod. Syftet var att frita gisslan från sex terrorister från 

Arabistan i den Iranska Ambassaden. Operationen slutade i stor framgång då SAS lyckades 

att frita all gisslan förutom en, utan egna förluster.5 Den brittiske premiärministern Thatcher 

yttrade följande till soldaterna:” Gentlemen […] there is nothing sweeter than success, and 

you boys have got it.”6  

Framgången i Operation Nimrod var inte en självklarhet. SAS hade inte mycket operativ erfa-

renhet från fritagningsoperationer. Endast två officerare och några rådgivare från SAS hade 

deltagit i fritagningsoperationer med andra länder.7 Vilket innebar att operationen var den 

                                                 
1 Spulak, 2007, sid.1 
2 Marsh, Kiras & Blocksome, 2015, sid.1-2  
3 Försvarsmakten, 2014, sid.38-39 
4 Marsh, Kiras & Blocksome, 2015, sid.1-3 
5 Fremont-Barnes, 2009, sid.18 & 48-50 
6 Ibid., sid.49 
7 Fremont-Barnes, 2009, sid.10 
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första som SAS genomförde som hel styrka. Peter de la Bellière, chefen för SAS, ansåg också 

att operationen var riskfylld och uppskattade 40 procent i förluster hos gisslan.8 

Tack vare framgången ansågs SAS som en grundläggande del i brittisk krigföring.9 Operat-

ionen hade också ett inflytande på den internationella arenan. Efter operationen började SAS 

bli efterfrågade av andra stater vilket utmynnade i att de började utbilda dessa länder i hur 

special operationer skulle genomföras.10   

Operation Nimrod har haft inflytande på hur specialoperationer skall genomföras vilket blir 

intressant då det fanns faktorer som talade emot möjligheterna till ett positivt utfall. Därför 

blir det intressant att undersöka förklaringsfaktorer till hur operationen blev så framgångsrik. 

Därav så kan undersökningen ge ett avgränsat bidrag till förklaringsfaktorer för specialoperat-

ioners framgång som efterfrågades ovan av Kiras, Blocksome och Marsh. Undersökningens 

identifierade problem blir således: Hur blev Operation Nimrod framgångsrik, trots bristande 

stridserfarenhet och en uppfattning om att mer än en gisslan skulle dö? 

1.2 Tidigare forskning  

Inledningsvis presenteras forskning om specialoperationer som helhet. Därefter presenteras 

forskningen om Operation Nimrod. Slutligen sammanfattas forskningen där en kunskapslucka 

identifieras.  

1.2.1 Forskning om specialoperationer 

Kiras, Blocksome och Marsh driver tesen att specialoperationernas stora betydelse i staters 

krigföring inte korrelerar med forskningsläget på området. Forskarna menar på att det är ett 

outforskat område som är i ett tidigt stadie. Ett argument är att det inte finns någon generell 

teori som förklarar hur specialoperationer når framgång. Slutsatsen som forskarna kommer 

fram till är att mer fallstudier behöver göras på historiska utfall i syfte att skapa sig en större 

förståelse för nutida specialoperation.11 

 

                                                 
8 Phillips, 2015, sid.68 
9 King, 2009, sid.647 
10 Connor, 2001, sid.304 
11 Marsh, Kiras & Blocksome, 2015, sid.1-5 
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Marsh, Kenny och Joslyn diskuterar i sin artikel problematiken med att ha en generell teori 

som förklarar specialoperationer som helhet. De menar på att innebörden av fenomenet är all-

deles för brett och inte kan förklaras utifrån en teori, utan utifrån multipla teorier. De olika ty-

perna av specialoperationer skall i doktrinära sammanhang delas upp.12 Slutledningen är att 

det kommer att krävas flera olika teorier som förklarar olika typer utav specialoperationer.13 

McRaven är en av dem som har försökt förklara framgången inom specialoperationer. I sin 

teori presenterar han begreppet relativ överlägsenhet vilket är tillståndet då den mindre speci-

aloperationsstyrkan når fördel mot den större eller väl försvarande motståndaren. Begreppet är 

viktigt enligt McRaven då det illustrerar hur specialoperationsstyrkan når framgång men 

också hur krigets friktioner påverkar förmågan till att nå målet med operationen.14  För att 

uppnå tillståndet måste sex taktiska principer uppnås.15 För att bevisa teorin så analyseras 

principerna med hjälp av en flerfallsstudie genom åtta historiska specialoperationer.16 

Gray diskuterar teorier om specialoperationer. Tillskillnad från McRaven driver Gray tesen att 

inga principer kan förklara utfallet av specialoperationer som helhet. Precis som Marsh, 

Kenny och Joslyn så menar Gray att specialoperationerna är så mångfaldiga och kan ge stra-

tegisk effekt på varierande sätt. Gray argumenterar dock för att historiska faktorer kan fungera 

som vägledning till en förbättrad chans att nå strategiska resultat.17 I slutsatserna utvecklas 

tolv principer som berör allt ifrån den taktiska till politiska nivån i syfte att uppnå en strate-

gisk effekt av specialoperationerna..18 

Likt Gray så fokuserar Kiras på den strategiska effekten av specialoperationer. Han kritiserar 

där McRavens syn på krigets friktioner, då han enbart fokuserar på den egna styrkans påver-

kan. Det Kiras menar är att den ska utläsas från båda sidorna, även motståndaren.19 Kiras an-

ser att specialoperationer ska användas i samarbete med konventionella styrkor och då utföra 

                                                 
12 Marsh, Kenny & Joslyn, 2015, sid.90 
13 Ibid., sid.103 
14 McRaven, 1996, sid.4 
15 Ibid., sid.8 
16 Ibid., sid.23 
17 Gray, 1999, sid.2 
18 Ibid., sid.20 
19 Kiras, 2006, sid.11 
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utnötning av motståndarens materiella och moraliska förmåga. Det kommer skapa en snabb-

bare och mindre kostsam framgång än om endast konventionella styrkor hade använts.20 

Spulak kritiserar också McRavens teori. Han anser att McRaven är för snäv i sin teori om 

specialoperationer då den endast är skapad för räd-auktioner. Han vill istället utvidga förståel-

sen till hela spektret av specialoperationer.21 Specialoperationer är till för att nå strategiska 

mål som inte de konventionella styrkorna klarar. Det på grund utav vad Clausewitz menar är 

krigets friktioner.22 Utifrån huvudargumentet skapas en teori som beskriver tre personella at-

tribut som personalen i specialoperationer måste ha för att lyckas nå målet.23Även fast McRa-

ven kritiseras så menar Spulak att relativ överlägsenhet är en del i att lyckas med operationen 

men att det också krävs de personella attributen.24 

1.2.2 Forskning om Operation Nimrod 

King undersöker SAS utveckling som förband. Han beskriver Operation Nimrods framgång 

som väldigt inflytelserik på både den publika och politiska nivån. Efter operationen ansågs 

SAS som en grundläggande byggsten i den brittiska krigföringen.25 Det finns dock få argu-

ment för hur de uppnådde framgången i operationen. Det enda argumentet är att SAS var väl 

utbildade för uppgiften.26 För att ytterligare undersöka hur operationen blev så lyckad hade en 

enfallstudie med ett teoretiskt ramverk varit passande. Det kan ge nya perspektiv på fram-

gången än utbildningsfaktorn.  

Moysey undersöker i sin artikel två olika förhandlingar som gjorts av polisen mot terrorister i 

London under 70- och 80-talet. En av dem är mot den iranska ambassaden år 1980.27 Polisens 

och SAS samarbete diskuteras i artikeln där det beskrivs som att polisens förhandlingar an-

vändes till att dölja SAS operation mot ambassaden.28 Moysey har i artikeln höjt upp nivån på 

analysen, genom att analysera polisens perspektiv. Ur ett krigsvetenskapligt perspektiv hade 

det varit intressant att skifta perspektiv och analysera det taktiska genomförandet av SAS.   

                                                 
20 Kiras, 2006, sid.2-3 
21 Spulak, 2007, sid.4 
22 Ibid., sid.3-4 
23 Ibid., sid.21 
24 Ibid., sid.23 
25 King, 2009, sid.646-647  
26 Ibid., sid.657 
27 Moysley, 2004, sid.67 
28 Ibid., sid.94 
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1.2.3 Sammanfattning av forskningsöversikt  

Det går att identifiera kunskapsluckor inom specialoperationer, både som helhet men också 

avgränsat till Operation Nimrod. Forskning om specialoperationer identifieras som begränsad 

då den är i ett tidigt stadie. Om Operation Nimrod har forskning gjorts, dock har Moysley ta-

git polisens perspektiv i sin forskning. King har bara ett argument som kan förklara fram-

gången, vilket bygger på åtgärder innan operationen. Den identifierade kunskapslucka är att 

ingen har analyserat den taktiska planeringen och genomförandet av SAS del i operationen.  

 

Mitt bidrag till forskningen kommer vara en enfallsstudie av Operation Nimrod. Det genom 

att konsumera teorier i syfte att ge ett fördjupat perspektiv för förklaringsfaktorer till fram-

gången. Det bemöter kunskapsluckan i forskningen om Operation Nimrod som inte har för-

sökt att identifiera hur den taktiska planeringen och genomförandet lyckades. Det bidrar såle-

des till kunskapsluckan om specialoperationer som Kiras, Blocksome och Marsh presente-

rade, att forskningen är i ett tidigt stadie och mer fallstudier bör göras i syfte att skapa en 

större förståelse för nutida specialoperationer.  

1.3 Val av teori 

För att analysera operationen behövs teorier som kan förklara hur specialoperationer når 

framgång i planering och genomförande utav specialoperationer. Utifrån forskningsöversikten 

identifieras McRavens teori lämplig som inkorporerar planering och genomförande. Kritik 

kan riktas mot McRavens teori då den inte tar in alla aspekter i specialoperationer. Han säger 

själv att teorin inte kan försäkra om att förhindra vad Clausewitz kallar krigets friktioner. 

Utan det krävs moraliska faktorer för att inte bli besegrad.29 Även fast moraliska faktorer är 

viktigt teoretiserar McRaven inget om faktorn. 

Spulaks teori bemöter den kritiken då han presenterar tre principer som behandlar de perso-

nella attribut som krävs av personalen som ingår i en specialoperation för att bemöta krigets 

friktioner.30 Genom att analysera Operation Nimrod utifrån både Spulaks och McRavens teo-

rier så kan de komplettera varandra. Det möjliggör en breddning i förståelsen varför SAS 

nådde framgång, vilket kan besvara forskningsfrågan mer utförligt.  

                                                 
29 McRaven, 1996, sid.10-11 
30 Spulak, 2007, sid.16-18  
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Andra specialoperationsteorier har identifierats ur forskningsöversikten. Kiras fokuserar på 

sambandet mellan specialoperationer och konventionella operationer, därför lämpar sig inte 

perspektivet då Operation Nimrod inte innehöll konventionella styrkor. Gray fokuserar hu-

vudsakligen på hur politiker ska använda operationstypen. Således användas inte perspektivet 

som inte lämpar sig mot det taktiska genomförandet.   

För att använda teorierna ska det kontrolleras att Operations Nimrod som fritagningsoperation 

är en specialoperation utifrån teoretikerna. McRaven definierar specialoperationer som:  

A special operation is conducted by forces specially trained, equipped, and support-

ed for a specific target whose destruction, elimination, or rescue (in the case of hos-

tage), is a political or military imperative.31  

Definitionen säger explicit att fritagningsoperationer är en specialoperation, vilket gör att op-

erationen anses lämplig till teorin. I Spulaks definition så beskrivs inga specialoperationsty-

per. Han säger dock att fritagningsoperationer är en typ specialoperation32, vilket gör att oper-

ationen anses passa in i teorin. 

1.4 Syfte och forskningsfråga 

Undersökningens syfte är att ge en förklaring till varför Operation Nimrod blev så framgångs-

rik och kan då komplettera tidigare forsknings argument. Resultatet kan sedan ge ett bidrag 

till forskningsluckan som Kiras, Blocksome och Marsh presenterar om att forskningen inom 

specialoperationer är i ett tidigt stadie och mer historiska fallstudier bör göras i syfte att skapa 

en större förståelse för nutida fall. För att förklara framgången används McRavens och 

Spulaks principer som kompletterande förklaringsmodeller. Följande forskningsfråga har 

formulerats: Kan Spulaks och McRavens principer förklara framgången i Operation Nimrod?  

För att besvara forskningsfrågan har två delfrågor skapats:  

- Utifrån McRavens teori, användes principerna i Operation Nimrod och kan de förklara 

framgången? 

- Utifrån Spulaks teori, användes principerna i Operation Nimrod och kan de förklara fram-

gången? 

                                                 
31 McRaven, 1996, sid.2  
32 Spulak, 2007, sid.27 
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1.5 Avgränsningar 

Avgränsningen i tid är från den 30 april 1980 till den 5 Maj 1980. Syftet är att den 30 april så 

fick SAS ledning reda på om gisslantagningen och planeringen påbörjades.33 Den femte maj 

så tog operationen slut.34 Det medger att både den taktiska planeringen och genomförandet av 

Operation Nimrod kan undersökas.  

1.6 Disposition 

Inledningsvis i kapitlet Teorier kommer det centrala begreppet framgång definieras. Kapitlet 

består sedan utav en redogörelse av Spulaks och McRavens teorier. 

Därefter i kapitlet Metod presenteras den valda metoden i undersökningen. Sist i kapitlet pre-

senteras operationaliseringen av teoriernas principer.  

Därefter i kapitlet Analys analyseras Operation Nimrod utifrån de två teorierna och ett resultat 

presenteras enskild under varje teori.  

Slutligen i kapitlet Avslutning besvaras forskningsfrågan. Därefter genomförs en resultatdis-

kussion. Slutligen ges förslag till vidare forskning samt vilken relevans resultatet innehar för 

yrket. 

  

                                                 
33 Fremont-Barnes, 2009, sid.20-22 
34 Ibid., sid.49 
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2. Teorier  

Inledningsvis definieras det centrala begreppet framgång. Därefter introduceras och beskrivs 

teorierna. Varje teoridel avslutas med en kritisk diskussion. 

2.1 Begreppet framgång 

Begreppet framgång definieras i syfte att ha förmågan till att analysera fram vilka förklarings-

faktorer utifrån de båda teorierna som skapade framgången i Operation Nimrod.  

McRaven är den enda av de valda teoretikerna som definierar framgång. Hans definition är: 

“A successful special operation defies conventional wisdom by using a small force to defeat a 

much larger or well-entrenched opponent.”35 Frågan som ställs direkt är vad besegra innebär i 

hans definition. Genom att läsa båda teoretikernas texter går det trots allt att identifiera likhet-

er. Spulak menar på att specialoperationsstyrkan kan uppnå mål utan att riskera sig själva, ett 

misslyckande eller negativa konsekvenser på den politiska nivån.36 McRavens syfte med rela-

tiv överlägsenhet är att undkomma krigets friktioner37, som han menar påverkar förmågan till 

att uppnå målen.38 

För att ytterligare konkretisera vad framgång är kommer Ångströms forskning om seger och 

förlust användas. Där presenteras end-state perspektivet vilket är när ett slutläge avgör om 

vinst eller förlust har nåtts i krig. Perspektivet är ett av det mest vanliga synsättet och innebär 

att resultatet av operationen är mätbart och att det går att utvärdera. Det kan till exempel vara 

att uppnå målen med operationen.39 

De två teoretikerna lägger tyngdpunkt på måluppfyllnad. Det korrelerar med det allmänna 

end-state perspektivet. Därför kommer begreppet framgång definieras i uppsatsen som: fram-

gång är när målen uppnås i operationen.  

  

                                                 
35 McRaven, 1996, sid.1 
36 Spulak, 2007, sid.40 
37 McRavens, 1996, sid.8 
38 Ibid., sid.4 
39 Ångström, 2015, sid.5-6 
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2.2 McRavens teori om specialoperationer 

Teorin presenterar begreppet relativ överlägsenhet, vilket är ett tillstånd när den attackerande 

mindre styrkan vinner övertaget över den större och väl försvarade styrkan. Relativ överläg-

senhet ska nås så snabbt som möjligt. När specialoperationsstyrkan når motståndarens första 

position uppstår något som kallas ”point of vulnerability”. Det är den tidpunkt där risken ökar 

för att bli att bli påverkad av fiendens vilja, osäkerheter och förändringar som således är käl-

lan till krigets friktioner. Om inte relativ överlägsenhet uppnås snabbt efter den tidpunkten 

ökar risken för ett misslyckande.40  

För att uppnå relativ överlägsenhet så presenteras sex principer som skall uppnås i planering-

en, förberedelserna och genomförandet utav operationen.41 Planeringsfasen av en specialoper-

ation genomsyras av principen enkelhet. I förberedelsefasen ska säkerhet och repetition ef-

tersträvas. I genomförandefasen ska principerna överraskning, hastighet, och syfte uppnås.42 

McRaven problematiserar dock garantin till framgång om principerna och relativ överlägsen-

het uppnås. Han beskriver vikten av de moraliska faktorerna för att undgå Clausewitz begrepp 

om krigets friktioner, vilket kan minska chansen för framgången för specialoperationsstyr-

kan.43 

2.2.1 McRavens principer 

Enkelhet är den första principen och innehåller tre faktorer. Den första är ett begränsat antal 

mål i operationen. Antalet mål måste begränsas till de som anses mest vitala. Med för mycket 

mål blir planen komplicerad och risken ökar för misslyckande. McRaven definierar inte vad 

begränsat innebär, men det går att identifiera utifrån ett av hans historiska exempel att tre mål 

var begränsat men elva mål var för mycket. Den andra faktorn är goda underrättelser. Det in-

nebär att okända faktorer och variabler reduceras i planeringen som måste tas i beaktan för att 

planen ska bli enkel. Den sista faktorn är innovation. Faktorn ska uppnås för att eliminera 

hinder som hade påverkat överraskningen eller hastigheten. Faktorn uppnås genom att an-

vända ny teknologi eller okonventionell taktik.44 

 

                                                 
40 McRaven, 1996, sid.1-7  
41 Ibid., sid.8 
42 Ibid., sid.9-11 
43 Ibid., sid.10-11 
44 Ibid., sid.11-13  
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Säkerhet är den andra principen. Den syftar till att förminska motståndarens kunskap om att 

en attack ska genomföras. McRaven menar på att specialoperationer ofta genomförs mot forti-

fikatoriska positioner. Det gör att motståndaren oftast är försvarsberedda. Därför så måste ti-

den och metoden hållas under sekretess för att operationen ska nå framgång, så att inte mot-

ståndaren anpassar försvaret.45 

Repetition ingår i förberedelsefasen. Varje enskild plan måste innehålla förövning. Enligt 

McRaven skall en fullskalig förövning genomföras företrädelsevis två gånger innan uppgiften 

löses. Förövningen förbättrar individens och förbandets förmåga samt avslöjar svagheter i 

planen, vilket är vitalt för framgången.46 

Överraskning är en princip som ska uppnås under genomförandet, i syfte att fånga motstån-

daren när den är oförberedd. Första faktorn är vilseledning. Vilseledande åtgärder innebär att 

motståndaren leds iväg från den attackerade styrkan eller fördröjer motståndarens vetskap om 

attacken tillräckligt länge. Rätt tillfälle för attacken är den andra faktorn. Det som måste iden-

tifieras är när motståndaren är minst förberedd för ett anfall. Den tredje faktorn är att identifi-

era motståndarens sårbarheter. För att uppnå överraskning måste sårbarheterna identifieras 

och utnyttjas.47  

Hastighet är andra principen i genomförandefasen. Tiden för genomförandet ska vara så 

snabb som möjligt. Fienden i specialoperationer är oftast i en defensiv position och vill ge-

nomföra en motattack. Därför påverkar inte krigets friktioner motståndaren. Det gör att oper-

ationen ska genomföras så snabbt som möjligt, oberoende från motståndarens reaktion. Enligt 

McRaven så har majoriteten av de framgångsrika specialoperationerna genomförts på under 

30 minuter i undersökningen. Lätt utrustning är en viktig del i att uppnå hastigheten och över-

raskningen i genomförandet, därav kan inte specialoperationsstyrkan strida mot en fiende un-

der längre tider.48 

 

 

                                                 
45 McRaven, 1996, sid.14-15 
46 Ibid., sid.15-16 
47 Ibid., sid.16-18 
48 Ibid., sid.19-21 
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Syfte är en princip i genomförandefasen. Soldaterna måste förstå och genomföra det priorite-

rade målet med operationen, oavsett hinder eller möjligheter. Den första aspekten av princi-

pen är att det är ett tydligt formulerat mål. Vad som än händer så ska specialoperationsstyrkan 

veta vad det primära målet är och genomföra det. Den andra aspekten är personligt engage-

mang och syftar till att ge personalen inspiration till uppgiften.49 

2.3 Kritik mot Mcraven 

Trots att relativ överlägsenhet har stor vikt i teorin så är begreppet enligt mig mycket diffust. 

Det som kan utläsas från begreppet är tillståndet då specialoperationsstyrkan får ett övertag 

över en större eller väl försvarad styrka. Ingen djupare förklaring ges till vad övertag, större 

eller väl försvarad innebär. För att använda begreppet i analysen hade jag behövt tolka be-

greppets innebörd av den ospecifika definitionen. Således hade validiteten påverkats negativt, 

då det finns risk för att det som ska undersökas inte undersökts. Reliabiliteten hade troligtvis 

också påverkats negativt i den bemärkelsen att det finns risk för att andra tolkar begreppet an-

norlunda. Därför kommer begreppet avgränsas bort i undersökningen. Undersökningen kom-

mer istället ta avstamp i enbart de principer som McRaven presenterar, som han påstår är do-

minerande i samtliga framgångsrika specialoperationer.50  

McRaven menar på att alla principerna är beroende av varandra som påvisas genom att histo-

riska exempel.51 Det går dock inte att tyda sambandet och korrelationen på ett reliabelt sätt av 

samtliga principer. Därav agerar principerna självständigt och oberoende i förhållande till 

varandra i analysen, om det inte explicit beskrivs i definitionen.  

  

                                                 
49 McRaven, 1996, sid.21-23 
50 Ibid., sid.8 
51 Ibid., sid.8-9 
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2.4 Spulaks teori om specialoperationer 

Spulak säger att det måste finnas en teori som beskriver hur specialoperationer enskilt kan nå 

strategisk inverkan. Spulak försöker i sin teori generalisera specialoperationer genom att besk-

riva deras kapacitet utifrån konventionella styrkors begränsningar.52 

Specialoperationer enligt Spulak till för att uppnå mål där den konventionella styrkan utgör en 

för stor risk för att misslyckas när den påträffar krigets friktioner. För att specialoperations-

styrkan ska bemöta friktionerna så krävs det specifika kvalitéer hos personalen i genomföran-

det.53 

Spulak påstår att det finns tre källor som skapar krigets friktioner. Den första är begräsningar i 

människans fysiska och kognitiva kapacitet. Andra är att kriget innehåller osäkerhetsfaktorer 

och oförutsägbara skillnader med vad som upplevs och vad som händer i verkligheten. Den 

sista är en ickelinjär stridsprocess. För att specialoperationsstyrkan ska bemöta de tre olika 

källorna så presenterar Spulak tre principer som beskriver hur attributen ska vara hos persona-

len. Principerna är elitsoldater, flexibilitet och kreativitet.54 

2.4.1 Spulaks principer 

Elitsoldater är den första principen. Den syftar till att bemöta den fysiska och kognitiva be-

gräsningen som kan uppstå i krig. En person som är med i specialoperationer kunna utstå på-

frestande och stressande situationer.55 Det bygger på att ha egenskaper som integritet, kreati-

vitet, mod och kompetens.56  

Flexibilitet innebär att specialoperationsstyrkan har förmågan till att bemöta friktionen om 

osäkerhetsfaktorerna och de oförutsägbara skillnaderna som påverkar vad personalen upple-

ver och vad som händer i verkligheten. Det betyder att specialoperationsstyrkan inte alltid har 

förmågan till att veta vad som förväntas av dem i operationen.  

                                                 
52 Spulak, 2007, sid.3-5 
53 Ibid., sid.21 
54 Ibid., sid.19-20 
55 Ibid., sid.20 
56 Ibid., sid.16-39 
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Principen innebär att specialoperationsstyrkan måste ha förmågan till olika typer av kapa-

citeter som kan användas när osäkerhet uppstår i genomförandet och då nå måluppfylland. 

Exempel på kapacitet enligt Spulak är: rekognoseringskapacitet.57  

Kreativitet är att undgå friktionen som uppstår vid en ickelinjär stridsprocess vilket innebär 

att något oväntat händer i striden. Specialoperationer används till att uppnå mål som inte kon-

ventionella styrkor kan användas till. Det utan en större risk för sina egna liv, egna misslyck-

ande eller för negativa konsekvenser på den politiska nivån. Men om stridsprocessen ändrar 

på sig då något oväntat händer menar Spulak att det finns en chans att specialoperationer 

hamnar i samma situation som konventionella styrkor. För att bemöta friktionen så ska speci-

aloperationsstyrkan vara kreativa och ändra stridsprocessen genom att anpassa sig så att må-

let uppnås.58 

2.5 Kritik mot Spulak 

Spulaks beskrivningarna av principerna är relativt generella som skapar en komplexitet i att 

utvinna centrala begrepp till analysen. Speciellt principen elitsoldater som är innebär att utstå 

påfrestande och stressande situationer genom att vara kreativ, vara modig, ha integritet och 

vara kompetent. Kreativitet är redan en egen princip, vilket kommer undersökas. De andra 

kriterierna är generella och gör så att jag måste undersöka de olika soldaternas integritet, mod 

och kompetens, vilket är svårt att mäta utifrån den empiri som finns angående fallet. Svaret 

kan också anses som självklart kopplat till utfallet av Operation Nimrod. Om de inte hade 

förmågan till att utstå stress och påfrestningar hade troligtvis inte operationen blivit en fram-

gång. Det gör att kreativitet och flexibilitet endast kommer användas som teoretiska katego-

rier och elitsoldater avgränsas bort. 

  

                                                 
57 Spulak, 2007, sid.20 
58 Ibid., sid.20-21 & 40 
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3. Metod 

Inledningsvis presenteras den valda metoden. Därefter presenteras den valda empirin. Slutlig-

en operationaliseras principerna utifrån de olika teoretiska perspektiven.  

3.1 Teorikonsumerande enfallstudie 

Problemställningen i undersökningen grundar sig i avsaknaden av förklaringskraft till Operat-

ion Nimrod framgångsrika utfall. Syftet blir att undersöka förklaringsfaktorerna i operationen 

för att skapa sig en större förståelse för nutida specialoperationer. Eftersom att det finns be-

fintliga teorier som förklarar framgång i specialoperationer kommer undersökningen ha en 

teorikonsumerande ansats. I en teorikonsumerande studie är det enskilda fallet i centrum och 

existerande teorier kan förklara vad som hände i fallet.59 

Fallstudie är vald i undersökningen eftersom att den passar till problemformuleringen där 

endast ett fall är i centrum. Fallstudier kännetecknas oftast med att enbart ha en undersök-

ningsenhet.60 En möjlighet skapas att fördjupa sig i undersökningen och upptäcka saker som 

inte blir synliga med andra designer. Fallstudien undersöker också processer vilket gör att den 

inte bara ger möjlighet till att svara på vad som hände utan varför det hände.61 Det passar 

undersökningen då jag ute efter att se om principerna kan förklara utfallet. 

Nackdelen med en fallstudie är att generaliserbarheten är kritisk utöver de fallen som under-

söks. Fallet måste påvisas vara liknande andra fall om de ska generaliseras.62  Kopplat till syf-

tet som vill skapa en större förståelse för specialoperationer, så kan resultatet enbart generali-

seras till liknande fritagningsoperationer.  

3.2 Kvalitativ textanalys 

Hur ska analysen utifrån en enfallstudie ha förmågan till att fördjupa sig och ta fram förkla-

ringsfaktorer för framgången i fallet? Svaret har utgångspunkt i empirin som kommer att an-

vändas som är i form av skrivna texter. En kvalitativ textanalys är lämplig eftersom att den 

går ut på att ta fram det väsentliga i texterna genom en noggrann läsning av textens olika de-

lar. Ett annat argument för lämpligheten till undersökningens empiri är att det innehållet i tex-

                                                 
59 Esaiasson, 2017, sid.42 
60 Denscombe, 2014, sid.92 
61 Ibid., sid.92-93 
62 Ibid., sid.104 
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ten som är eftersökt inte står explicit. Med den kvalitativa textanalysen kan jag ta fram det 

dolda i texten med hjälp av noggrann läsning.63 I texterna kommer det inte explicit stå om 

McRavens eller Spulaks principer förklarade utfallet av Operation Nimrod. Med hjälp av 

noggrann läsning så kommer det ges möjlighet till att se samband i texten för att förklara 

framgången.  

Nackdelen med tolkningsförfarandet är att texten kan förstås från olika perspektiv av olika 

forskare, som kan bero på individens förförståelse. För att öka giltigheten kommer en transpa-

rent argumentation genomföras för tolkningen.64 Rent konkret resulterar det i att efter genom-

förd analys på respektive princip kommer en sammanfattning ske där slutsatser dras utifrån 

argumentationen.65 

3.3 Material och källkritik 

Inriktningen för insamlingen av material har varit empiri som redogör för Operation Nimrod i 

både planering och genomförande. Tre källor har identifierats som lämpliga för analysen. 

Samtliga böcker redogör på ett detaljerat sätt vilket skapar en förutsättning för fördjupning 

med det metodval som har gjorts. Materialet kommer att källkritiskt granskas utifrån Thuréns 

principer. Den första är äkthet, som innebär att källan är det som den utger sig för att vara. 

Den andra är tidssamband och behandlar problematiken med källans berättelse kopplat till 

händelsen. Om en längre tid har gått mellan de två aspekterna minskar trovärdigheten. Tredje 

principen är oberoende. Källan ska inte vara byggd på andra källor och ska stå för sig själv. 

Sista principen är tendensfrihet. Källan ska inte misstänkas förvränga innehållet för att uppnå 

egna intressen.66 

Första boken är Operation Nimrod skriven av Phillips som är en militärhistorisk författare. 

Tendensfriheten anses som god då den till största del är uppbyggd på rapporter från den brit-

tiska regeringen.67 Philips har inte heller identifierats ha någon personlig koppling till händel-

sen. Kopplat till källans oberoende så kan det anses som problematisk. Referenser från rap-

porterna gör att den inte refererar direkt till en primärkälla vilket gör att tolkningen i två led 

kan förvränga sanningen.  

                                                 
63 Esaiasson, 2017, sid.211 
64 Ibid., sid.228 
65 Ibid., sid.232-233 
66 Thurén, 2013, sid.7-8 
67 Phillips, 2015, sid.106 
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Andra boken är Who Dares Wins skriven utav Fremont-Barnes som är doktor i historia.68 

Kopplat mot tendensfrihet så var Fremont-Barnes med i Operation Nimrod vilket är proble-

matiskt då han kanske vill försköna historien. Den är även uppbyggd på intervjuer med delta-

gare vilket kan påverka tendensfriheten på samma sätt.69 Dock så är intervjuerna positivt 

kopplat mot att boken blir mer oberoende då den till stor del är uppbyggd på primärkällor, 

vilket minskar chansen för att historien har blivit förvriden.  

Tredje boken är GO! GO! GO! Skriven av Firmin och Pearson. Tendensfriheten kan ses som 

problematisk i undersökningen då Firmin var med i operationen. Boken är också uppbyggd på 

intervjuer med soldater och gisslan från undersökningen70, vilket kan försköna historien. 

Kopplat till oberoendekriteriet så anses intervjuerna och Firmins egna berättelse stärka prin-

cipen då den bygger på primärkällor. Kopplat mot äkthet så kan den ses som god kopplat till 

Firmins och intervjupersonernas egna deltagande i operationen. En nackdel med boken är att 

det ibland är svårt att se referenser var källorna kommer ifrån vilket problematiserar äktheten.  

Sammanfattningsvis identifieras svagheter i källorna. Dock så kan de olika källorna komplet-

tera varandra. Två av källorna har fått kritik för sin tendens vilket kompletteras med Phillips 

bok som anses som tendensfri. Phillips svaghet kopplat till oberoende principen kan komplet-

teras med de andra två böckerna som anses mer oberoende då de är uppbyggda på primärkäl-

lor. Firmin och Pearson fick kritik för otydlighet i referenserna. Åtgärden är att den endast 

kommer användas då en av de andra källorna kan styrka bokens referenser.  

3.4 Etiska överväganden 

Forskning förväntas agera på ett etiskt sätt i syfte att inte fullfölja intressen som kan skada el-

ler på annat sätt bekosta dem som studeras. Litteraturen beskriver att forskning som samlar in 

data från och om levande människor ska oftast granskas. Metoder som oftast ska granskas är 

frågeformulär, intervjuer, fokusgrupper eller observation.71  

Den här undersökningen bedöms inte behöva genomföra åtgärder som skyddar de som blir 

undersökta då den inte innehåller någon av de ovanstående metoderna som anses känsliga vid 

forskning.  

                                                 
68 Fremont-Barnes, 2009, sid.4-5 
69 Ibid., sid.2 & 5 
70 Firmin & Pearson, 2017, sid.II & 228 
71 Denscombe, 2014, sid.423-424 
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Forskning ska va objektiv, inte subjektiv. Det går att koppla till manipulation, då undersök-

ningen kan förvrängas i syfte att uppnå ett entydigt och klart resultat.72 Resultatet får inte på-

verkas av en undermedveten önskan att få ett klart och tydligt svar. För att motverka det så 

måste jag i analysen redogöra för dem argument som texten tar fram som inte påvisar princi-

pernas relevans i undersökningen.  

3.4 Operationalisering 

För att undersöka om principerna kan förklara framgången ska teorierna operationaliseras i 

syfte att ge nyckelbegreppen meningsinnehåll.73 Variabler från teoretikernas principer kom-

mer identifieras. Utifrån de teoretiska definitionerna av variablerna kommer indikatorer att 

brytas ut. De kommer utgöra frågor till empirin i syfte att leta efter det som jag är intresserad 

av.74 Två frågor kommer skapas utifrån variablerna. En fråga som tittar om variabeln var när-

varande i fallet samt en som frågar om den påverkade måluppfyllnaden. Om endast frågan 

hade ställts om variablernas närvarado skulle analysen enbart konstatera att principerna finns, 

men inte förklara om teorierna kan ha påverkat framgången i fallet, vilket är det intressanta 

kopplat till frågeställningen. 

Ett analysverktyg kommer skapas som spårar de kausala mekanismerna, vilket är varför något 

fenomen påverkar något annat fenomen. För att göra det måste den oberoende variabeln och 

beroende variabeln väljas. Den oberoende variabeln är orsaksvariabeln och den beroende va-

riabeln är effektvariabeln.75 De oberoende variablerna kommer vara de olika variablerna som 

tas ut från Spulaks och McRavens principer, och den beroende variabeln kommer vara be-

greppet framgång. Således är det indikatorernas uppgift att spåra de kausala mekanismerna 

om variablerna var närvarade och påverkade att SAS nådde målet som var att terroristerna 

inte skulle hinna döda någon gisslan.76  

 

 

                                                 
72 Ejvegård, 2003, sid. 142-145 
73 Johannessen & Tufte, 2003, sid.44 
74 Esaiasson, 2017, sid.222 
75 Ibid., sid.67-68 
76 Fremont-Barnes, 2009, sid.36 
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För att en princip skall anses som uppnådd i närvaro och kopplat till måluppfyllnaden kom-

mer kriteriet vara att en variabel har förklaringskraft. Motivet är att varken McRaven eller 

Spulak beskriver om några utav variablerna är extra viktiga för principerna uppfyllnad. Prin-

cipernas uppfyllnad i närvaro och förklaringsfaktor till måluppfyllnaden kommer utses av min 

tolkning av empirin, byggt på argumentationen i analysdelen. Uppfyllanden av de olika indi-

katorerna kommer besvaras som JA eller NEJ i analysverktyget.  

För att analysen ska besvara frågeställningen på ett korrekt sätt måste begreppsvaliditeten 

vara god. Det innebär att operationaliseringens indikatorer överensstämmer med de teoretiska 

definitionerna. Det optimala är att kopiera en operationalisering från en etablerad forskare.77 

Det går inte att identifiera tidigare operationaliseringar, således görs operationaliseringen från 

grunden. För att öka begreppsvaliditeten kommer operationaliseringen enbart utgå från defi-

nitionerna som teoretikerna presenterar. Om andra teoretiker hade använts i syfte att förstärka 

principerna så kan innebörden bli felaktig, vilket hade påverkat begreppsvaliditeten.   

  

                                                 
77 Esaiasson, 2017, sid.58-61 
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Utifrån den tidigare redogörelsen av principerna kommer både McRavens och Spulaks princi-

per att brytas ner till variabler och indikatorer. De kommer sedan att presenteras i analysverk-

tyg som kommer att användas i enskilda delar av analysen.  

3.4.1 McRavens variabler 

I principen enkelhet kan tre variabler identifieras. Den första variabeln är begränsat antal 

mål, vilket innebär att de mest vitala målen väljs ut till operationen. Med för mycket mål så 

blir operationen mer komplicerad. McRaven definierar inte vad begränsat innebär. För att öka 

intersubjektiviteten så kommer tre mål anses som begränsat då McRaven påstår det i sitt hi-

storiska exempel. 

Indikatorer:  

- Fanns det tre eller färre antal mål i genomförandet?  

- Påverkade det måluppfyllnaden? 

Den andra variabeln är goda underrättelser vilket medger en reducering av okända friktioner 

och variabler som förenklar planen.  

Indikatorer:  

- Inhämtades underrättelser som kunde förenkla planen? 

- Påverkade det måluppfyllnaden? 

Den tredje variabeln är innovation. Det innebär att använda ny teknologi eller okonventionell 

taktik som förhindrar att hastigheten eller överraskningen påverkas negativt. Okonventionell 

taktik definieras inte av McRavens men det går att utläsa men syftet är med den är att bidra 

till hastighet eller överraskning. Därför tolkas taktiken som okonventionell om den bidrog till 

hastigheten eller överraskningen.  

Indikatorer:  

- Användes ny typ teknologi eller taktik som bidrog till hastigheten eller överraskningen? 

- Påverkade det måluppfyllnaden? 

I principen sekretess kan en variabel identifieras. Det är att tiden och metoden hålls under 

sekretess som syftar till att inte ge motståndaren möjlighet att anpassa sitt försvar till planen. 

Indikatorer:  

- Visste terroristerna om operationens tidpunkt och metod för terroristerna? 

- Påverkade det måluppfyllnaden? 
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Ur principen repetition kan variabeln förövning identifieras. Förövning ska genomföras i 

syfte att höja individens och förbandets förmåga, samt identifiera svagheter i planen.  

Indikatorer:  

- Förövades planen innan operationen genomfördes? 

- Påverkade det måluppfyllnaden? 

Ur principen överraskning kan tre variabler identifieras. Den första är vilseledning och inne-

bär att åtgärder genomförs som avleder eller fördröjer motståndaren vetskap om attacken vil-

ket skapar överraskning.  

Indikatorer:  

- Genomfördes åtgärder som fördröjde eller avledde terroristernas vetskap om attacken? 

- Påverkade det måluppfyllnaden? 

Den andra variabeln är rätt tillfälle vilket innebär att motståndaren ska attackeras när de är 

som minst beredda, oberoende vilken tid på dygnet det är.  

Indikatorer:  

- Attackerades motståndaren när de var som minst beredda?  

- Påverkade det måluppfyllnaden? 

Tredje variabeln är identifiera motståndarens sårbarheter, vilket innebär att de identifieras 

och sedan utnyttjas. 

Indikatorer:  

- Identifierades och utnyttjades motståndarens sårbarheter? 

- Påverkade det måluppfyllnaden? 

Ur principen hastighet kan två centrala variabler identifieras. Den första är tiden för genom-

förandet. Enligt McRaven är majoriteten av framgångsrika specialoperationer under 30 min.  

Indikator:  

- Genomfördes operationen på mindre än 30 minuter? 

- Påverkade det måluppfyllnaden? 
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Den andra variabeln som identifieras är lätt utrustning, vilket medger att soldaterna kan 

komma upp i en god hastighet och överraska i genomförandet. Lätt utrustning definieras inte 

av McRaven. Således kommer det i texten att letas efter om utrustningen uttrycktes som lätt.  

Indikatorer:  

- Uttrycktes utrustningen som lätt och bidrog det till överraskning och hastighet? 

- Påverkade det måluppfyllnaden? 

Ur principen syfte går det att identifiera två centrala variabler. Den första är ett tydligt formu-

lerat mål, vilket innebär att oberoende för vad som än händer ska målet vara tydligt så att det 

kan lösas för specialoperationsstyrkan.   

Indikatorer:  

- Löste SAS målet med operationen oberoende vad som hände? 

- Påverkade det måluppfyllnaden? 

Andra variabeln är personligt engagemang och menas med att en innebörd ska ges till uppgif-

ten i syfte att skapa inspiration.  

Indikatorer:  

 - Finns det spår av att SAS tyckte att operationen var viktig? 

- Påverkade det måluppfyllnaden? 
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Utifrån operationaliseringen så har följande analysverktyg skapats:  

McRavens principer 

Principer Variabler Indikatorer Närvaro Indikatorer 

 

Framgångsfaktor 

E
n

k
el

h
et

 

Begränsat an-

tal mål 

- Fanns det tre eller färre 

antal mål i genomföran-

det?  

 - Påverkade det 

måluppfyllnaden? 

 

Goda under-

rättelser 

Inhämtades underrättelser 

som kunde förbättra pla-

nen? 

  

Innovation Användes ny typ teknologi 

eller taktik som bidrog till 

hastigheten eller över-

raskningen? 

  

S
ek

re
te

ss
 Tiden och me-

toden hålls 

under sekre-

tess 

Visste terroristerna om 

operationens tidpunkt och 

metod för terroristerna? 

  

R
ep

et
it

-

io
n

 

Förövning - Förövades planen innan 

operationen genomfördes? 

  

Ö
v
er

ra
sk

n
in

g
  

Vilseledning Genomfördes åtgärder 

som fördröjde eller av-

ledde terroristernas vet-

skap om attacken? 

  

Rätt tillfälle - Attackerades motstånda-

ren när de var som minst 

beredda?  

  

Identifiera 

motståndarens 

sårbarheter 

- Identifierades och utnytt-

jades motståndarens sår-

barheter? 

  

H
a
st

ig
h

et
 

Tiden för ge-

nomförandet 

- Genomfördes operation-

en på mindre än 30 minu-

ter? 

  

Anpassat ut-

rustning 

- Uttrycktes utrustningen 

som lätt och bidrog det till 

överraskning och hastig-

het? 

  

S
y
ft

e
 

Tydligt formu-

lerat mål 

- Löste SAS målet med op-

erationen oberoende vad 

som hände? 

 

  

Personligt en-

gagemang 

- Finns det spår av att SAS 

tyckte att operationen var 

viktig? 
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3.4.2 Spulaks variabler 

Ur principen flexibilitet så kan en central variabel identifieras, vilket är att förmågan till olika 

typer av kapaciteter som hjälper specialoperationsstyrkan att bemöta oförväntade situationer i 

genomförandet. Kapacitet kan tolkas på olika sätt. I analysen tolkas det som att andra kapa-

citeter användes än SAS fritagningskapacitet. T.ex. rekognoseringskapacitet som Spulak tar 

upp.  

Indikator:  

- Vid oförväntade situationer, användes andra typer av kapaciteter än fritagningskapacitet? 

- Påverkade det måluppfyllnaden? 

Principen kreativitet presenterar variabeln ändra stridsprocessen som innebär att anpassa sig 

om något oväntat händer och då uppnå målet utan risk för eget misslyckande eller politiskt 

negativa konsekvenser.  

Indikator:  

- Hände något oväntat i operationen och kunde då soldaterna anpassa sig till situationen? 

- Påverkade det måluppfyllnaden? 

Utifrån operationaliseringen så har följande analysverktyg skapats:  

Spulaks principer 

Principer  Variabler Indikatorer Närvaro Indikatorer Framgång 

F
le

x
ib

il
it

et
 Förmågan till olika 

typer av kapaciteter 

- Vid oförväntade situ-

ationer, användes 

andra typer av kapa-

citeter än fritagnings-

kapacitet? 

 

 - Påverkade det 

måluppfyllnaden? 

 

K
re

a
ti

v
i-

te
t 

Ändra stridsproces-

sen 

- Hände något oväntat i 

operationen och kunde 

då soldaterna anpassa 

sig till situationen? 
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4. Analys  

I kapitlets analyseras Operation Nimrod genom de operationaliserade variablerna. Inlednings-

vis kommer fallet analyseras genom McRavens principer. Därefter analyseras fallet genom 

Spulaks principer. Efter varje analysdel sammanfattas resultatet i analysverktyget.  

4.1 McRavens principer 

4.1.1 Enkelhet 

Begränsat antal mål 

I operationen delgavs ett mål, vilket var att terroristerna inte skulle hinna döda några utav 

gisslan. För att uppnå det målet skulle SAS delas upp i två styrkor, team röd och team blå. 

Röda teamets ansvarsområde var att attackera övre delen utav byggnaden och det blåa teamet 

skulle attackera den undre delen utav byggnaden.78 Antalet mål anses som begränsad då de 

understiger tre mål.  

Planen som formades efter målet kan anses som enkel precis som McRaven vill uppnå med de 

begränsade målen. Då det går att indikera hos SAS personalen att planen var enkel, då en sol-

dat sa: ”The plan, like most good ones, was fairly simple.”79Att målet endast var ett i operat-

ionen kan ha förklaringskraft i framgången. Det genom att se att planen som utformades efter 

målet även lyckades att uppnå det till största del. Alla förutom en gisslan kom ut ifrån ambas-

saden levande.80 

Goda underrättelser 

Underrättelser inhämtades under planeringsskedet utav SAS. De fick även underrättelser från 

polisen. Underrättelserna som SAS fick handlade om vilka som var i ambassaden81 samt om 

ambassadens uppbyggnad.82 

 

                                                 
78 Fremont-Barnes, 2009, sid.34-36 
79 Ibid., sid.35 
80 Ibid., sid.48 
81 Phillips, 2015, sid. 26; Firmin & Pearson, 2017, sid.84 
82 Fremont-Barnes, 2009, sid.23-24 & 25-27 
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Underrättelserna kan ses som goda i operationen och leda till framgången. Informationen som 

inhämtades angående byggnaden hjälpte till att ändra planen, då de identifierade att entrépla-

nens glas var bepansrade, vilket hade gjort att det tagit SAS lång tid att komma in genom gla-

set, vilket hade lett till att fler gisslan hunnit dö.83  

Möjligheten till att veta vilka som terroristerna var hade också en del i framgången. När eva-

kuering påbörjades gömde sig en terrorist bland gisslan. SAS kände igenom terroristen och 

identifierade även att han hade en handgranat i handen. SAS ingrep och situationen blev kon-

trollerad.84 Om inte SAS hade haft tillgång till underrättelse om terrorister hade de troligtvis 

inte märkt honom och han kunde då gjort skada med handgranaten, vilket kunde ha påverkat 

måluppfyllnaden. 

Innovation  

Innovationen beskrivs av McRaven som en princip som ska förhindra negativ påverkan på 

överraskningen eller hastigheten. Taktiken i planen var att attackera varje våning exakt samti-

digt. Det medförde att vissa delar utav SAS skulle med hjälp av firning ta sig ner från taket till 

sidan på byggnaden.85 Taktiken gjorde att SAS truppen kunde dela upp sig och anfalla samt-

liga våningar samtidigt. Möjligheten till uppdelning kan ses som en faktor till framgången. 

Samtliga av gisslan och terroristerna var inte på en och samma våningsplan. På tredje våning-

en fanns stor del av gisslan och tre terrorister. Där stoppades terroristerna av det röda teamet 

från SAS under sitt försök att döda gisslan. På andra våningen så befann sig terroristledaren 

med en gisslan. De hamnade i handgemäng med varandra, men avbröts utav det blåa teamet 

från SAS som sköt terroristledaren.86 

Taktiken som skapade uppdelningen gjorde att hastigheten blev snabbare för att ta varenda 

våning i ambassaden. Om inte möjligheten hade funnits att ta sig direkt från taket in på de 

olika våningarna så hade troligtvis inte hastigheten blivit lika snabbt då alla hade behövt 

komma från entréplan. Det hade bidragit till att det hade tagit längre tid att stoppa avrättning-

en som hade påbörjats på tredje våningen, vilket i sin tur hade påverkat måluppfyllnaden.  

 

                                                 
83 Fremont-Barnes, sid.26 
84 Ibid., sid.45-48 
85 Ibid., sid.35-36 
86 Ibid., sid.40-44 
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Sammanfattning 

Principen enkelhet ses som närvarande. Samtliga variabler går att indikera i empirin. Princi-

pen har också argumenterats ha förklaringskraft till framgången i operationen. Ett Begränsat 

antal mål, i form utav ett mål, formade den planen som senare visade sig nå målet. Goda 

underrättelser gav beslutsunderlag för ändringar i planen som annars hade lett till mer döda 

gisslan. SAS kunde genom underrättelser upptäcka och stoppa en terrorist som var ett potenti-

ellt hot för gisslan, då han höll i en handgranat. Innovation kan ha förklaringskraft till fram-

gången då den taktiken medgav en högre hastighet till tagandet av ambassaden, vilket gjorde 

att SAS kunde stoppa de olika problemen på varje våning snabbare.  

4.1.2 Säkerhet 

Tiden och metoden hålls under sekretess 

Det går att identifiera i empirin att det fanns en vilja att hålla operationen under sekretess. 

Första dagen använde SAS alternativa vägar in i byggnaden bredvid ambassaden i syfte att bli 

oupptäckta när de skulle agera beredskap.87 De nyttjade även civila kläder när de rörde sig 

runt byggnaden vilket gjorde att media inte kunde identifiera deras närvaro.88 Även fast deras 

närvaro inte var röjd så började det spekuleras i media om deras inblandning, t.ex. så skrevs 

det en artikel som diskuterade att polisen skulle använda SAS som hjälp.89 Terroristerna för-

väntades ett anfall mot ambassaden och varnade polisen om det skulle ske. Terroristledaren 

Salim sa:” we can kill the hostages no matter how quick you are”.90 Det går dock inte att iden-

tifiera att terroristerna exakt skulle veta om vilken metod och tidpunkt som skulle användas. 

Det kan styrkas med att när väl SAS påbörjade räden så var inte terroristerna försvarsberedda, 

t.ex. så pratade Salim i telefon med polisen vid det tillfället.91  

Det går att argumentera för att ovissheten om tidpunkten och metoden var en viktig del till 

framgången. Precis som Salim sa så började terroristerna avrätta gisslan när de väl fick reda 

på att SAS var inne i ambassaden och fortsatte tills de kom i kontakt med dem.92 Om terroris-

                                                 
87 Fremont-Barnes, 2009, sid.23 
88 Phillips, 2015, sid.39 
89 Ibid., sid.39 
90 Ibid., sid.44 
91 Ibid., sid.71 
92 Ibid., sid.85 
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terna hade fått reda på att SAS skulle gå in innan så hade troligtvis bekämpning påbörjats in-

nan, vilket hade lett till mer döda hos gisslan och påverkat målet. 

Sammanfattning 

Principen säkerhet är närvarande i operationen, då det inte kan indikeras att terroristerna 

visste om den exakta tiden för genomförandet då de inte var beredda när SAS väl gick in. Pre-

cis som McRaven sa så kommer motståndaren alltid vänta ett anfall vilket de gjorde i operat-

ionen. Argument har bevisat att framgången kan bero på att tiden och metoden hölls under 

sekretess vid genomförandet då fler gisslan troligtvis hade blivit skadade om de terroristerna 

hade fått reda på det. Det på grund utav att de började avrätta gisslan då de insåg att SAS var i 

byggnaden. 

4.1.3 Repetition 

Förövning  

Första dagen då SAS fick reda på att de skulle va inblandade i fritagningen så påbörjades för-

övning av planen på regementet utav en av grupperna.93 Andra dagen fortsatte förövning mer 

utvecklat då SAS byggde en kopia av den iranska ambassaden. Kopian syftade till att solda-

terna skulle ha möjlighet att veta positioner av objekt, som annars hade kostat vitala sekunder 

i genomförandet av operationen.94 Efter ytterligare två dagar hade den slutgiltiga planen for-

mulerats för SAS. För att säkra planen så fortsatte förövningen i kopian på regementet med 

fokus på att utreda olika ansvarsområden.95  

Förövningen kan vara en del i framgången. Förberedelserna gjorde så att SAS vande sig vid 

varje våning i ambassaden.96 Soldaterna kunde alternativa vägar i ambassaden till gisslan då 

primära vägar var barrikerad, vilket ledde till att de kunde nå terroristerna och stoppa deras 

avrättning.97 Soldaterna hade troligtvis inte vetat om alternativa vägar om de inte haft möjlig-

het till förövning i den detaljrika kopian av ambassaden. Det styrks av Fremont-Barnes som 

                                                 
93 Phillips, 2015, sid.11-12 
94 Ibid., sid.22 
95 Fremont-Barnes, 2009, sid.28 
96 Ibid., sid.35 
97 Phillips, 2015, sid.84-85 
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menar på att träningen var en del i framgången då de kunde behandla oförväntade situationer i 

operationen.98  

Sammanfattning 

Principen repetition var närvarande då SAS genomfördes förövning dagarna innan operation-

en. Den kan också påvisas vara en förklaring till framgången då den kan ha hjälpt truppen att 

komma ihåg alternativa vägar som ledde till att de kunde stoppa avrättningen av gisslan.  

4.1.4 Överraskning 

Vilseledning 

Vilseledande åtgärder genomfördes. Initialt med hjälp av utav polisen som förhandlade med 

terroristerna. När SAS fick befogenheten från polisen så beordrades dem att fortsätta förhand-

lingarna genom att ljuga för terroristledaren och säga att deras villkor skulle uppfyllas. Det 

gjordes i syfte för att distrahera terroristerna och hålla dem i samma position medans SAS ut-

grupperade.99 En annan vilseledande åtgärd som gjordes var att sänka ner en laddning från ta-

ket som skulle detoneras i början utav operationen. Det i syfte att distrahera terrorister när 

SAS påbörjade sin inbrytning i ambassaden.100  

Det kan argumenteras för att telefonsamtalet till terroristledaren var distraherande och bidrog 

till framgången då det inte finns indikationer på att Salim märkte att SAS utgångsgrupperade 

under tiden som han pratade i telefonen. Misstankarna höjdes när en glasruta gick sönder från 

en av SAS101 men inget indikerar på åtgärder för att försvara ambassaden. Det som gjorde att 

terroristledaren märkte SAS var laddningen som briserade. Polisen Lock, som var en gisslan, 

var precis bredvid Salim och kunde då ingripa och brotta ner honom.102 Utifrån det kan det 

argumenteras för att telefonsamtalet bidrog till att motståndaren inte visste att SAS utgångs-

grupperade. Vilket då anses som en bidragande faktor till framgången, då ett uteblivit telefon-

samtal kunde ha orsakat att Salim identifierat SAS utgångsgrupperade och genomföra de åt-

gärder som tidigare nämndes i att döda gisslan. 

                                                 
98 Fremont-Barnes, 2009, sid.54 
99 Fremont-Barnes, 2009, sid.32-33; Phillips, 2015, sid.70-71; Firmin & Pearson, 2017, sid.164-165 
100 Phillips, 2015, sid.71-72; Fremont-Barnes, 2009, sid.36; Firmin & Pearson, 2017, sid.160 
101 Fremont-Barnes, 2009, sid.40; Phillips, 2015, sid.74 
102 Phillips, 2015, sid.81; Firmin & Pearson, 2017, sid.186 



Kd Simon Kanon 2018-05-09  

Självständigt arbete 

Sida 31  

 

Enligt McRaven så är vilseledning till för att leda iväg motståndaren eller fördröja deras vet-

skap om attacken. Tre av terroristerna insåg direkt att de var under attack när laddningen bri-

serade. Deras reaktion var att direkt springa in till gisslan direkt och påbörja en avrättning. 

Det ledde till att en gisslan dog.103 Terroristerna agerade som McRaven säger då de inte at-

tackerade styrkan. Men åtgärden kan inte kopplas till framgången då den gjorde så att terroris-

terna fick vetskap om attacken vilket resulterade i att en gisslan blev dödad. Därav, kan också 

vilseledningen ses som negativt kopplat till att uppnå målen.  

Rätt tillfälle 

Politikernas strategi i situationen innebar att polisen skulle vara ansvariga för fritagningen ge-

nom förhandlingar så länge som möjligt i syfte att nå ett fredligt utfall.104 Det gjorde att SAS 

fick order att gå in i ambassaden av inrikesministern Whitelaw när den förste gisslan blev dö-

dad av terroristerna.105 Att operationen genomfördes i rätt tillfälle kan ur ett perspektiv ses 

som rimligt, då politikerna ville att avrättningen skulle stoppas. Utifrån McRavens perspektiv 

så är dock tillfället felaktigt, rätt tillfälle är när motståndaren är minst beredd. SAS kunde inte 

individuellt bestämma vilken tidpunkt som ansåg mest lämplig utifrån perspektivet att mot-

ståndaren var minst beredd. Utan det var politikernas styrningar som bestämde tiden. Det gör 

att rätt tillfälle inte anses som närvarande i fallet och kan inte förklara framgången.  

Identifiera motståndarens sårbarheter 

Det kan inte indikeras att SAS identifierade och utnyttjade terroristernas sårbarheter. Tvär-

tom, så fick SAS anpassa sin plan till terroristernas styrkor. SAS initiala plan var att en in-

brytning skulle ske på entréplan, där de med släggor skulle slå sönder fönster och dörrar men 

underrättelser visade sedan på att glasrutorna var bepansrade. Planen fick göras om på grund 

utav att det hade tagit för lång tid att ta sig in i ambassaden. Således hade terroristerna hunnit 

döda gisslan.106 Eftersom att det inte går att identifiera variabeln, så kommer den inte ge en 

förklaring till operationens framgång. 

 

 

                                                 
103 Phillips, 2015, sid.85; Fremont-Barnes, 2009, sid.41-42; Firmin & Pearson, 2017, sid.192-194 
104 Fremont-Barnes, 2009, sid.2; Firmin & Pearson, 2017, sid.38; Phillips, 2015, sid.11 
105 Firmin & Pearson, 2017, sid.150-155; Fremont-Barnes, 2009, sid.31-32; Phillips, 2015, sid.69-70 
106 Fremont-Barnes, 2009, sid.25-26 
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Sammanfattning 

Indikationerna på variabler för överraskning identifierats som få i empirin. Dock kan princi-

pen anses som en del i operationen då vilseledande åtgärder genomfördes. Rätt tillfälle går 

inte att indikera, vilket beror på att det var politikerna som bestämde när SAS skulle påbörja 

operationen. Identifiera motståndarens sårbarheter går inte heller att identifiera, istället fick 

SAS anpassa sig till variabler som var till motståndarens fördel. Om de vilseledande åtgär-

derna bidrog till framgången har det argumenterats för. Terroristledaren märkte inte SAS:s 

gruppering, medans han pratade med polisen i telefon. Om han hade märkt grupperingen hade 

troligtvis en avrättning påbörjats tidigare, då det påbörjades när väl terroristerna märkte SAS. 

Det har också argumenterats för att de vilseledande laddningarna kan ha ökat chansen för 

misslyckande då den gjorde så att terroristerna började skjuta på gisslan.    

4.1.5 Hastighet 

Tiden för genomförandet 

 

Enligt McRaven är hastighet viktigt i syfte att undvika motanfall från motståndaren. I Operat-

ion Nimrod var operationen slut efter 17 minuter. Då hade samtliga överlevande gisslan frita-

gits och evakuerats ut från ambassaden.107 Det gör att operationen är under McRavens tidsram 

på 30 minuter.  

Tiden för genomförandet kan ses som en viktig faktor för framgången i operationen. Motan-

fall försökte göras från en av terroristerna som försökte tända eld på ett av rummen som SAS 

skulle göra inbrytning i. Dock hann inte terroristen utan en soldat från röda teamet kom dit 

innan rummet tog eld och stoppade terroristen.108 Om hastigheten för genomförandet inte gått 

så snabbt och SAS inte hunnit dit kunde elden fördröjt deras inbrytning vilket lett till att mer 

gisslan blev skadade, då det var en från det röda teamet som gick in genom det rummet som 

senare stoppade de terroristerna gisslan som började skjuta gisslan.109  

 

 

                                                 
107 Fremont-Barnes, 2009, sid.48 
108 Fremont-Barnes, 2009, sid.40-41; Firmin & Pearson, 2017, sid.194-195 
109 Fremont-Barnes, 2009, sid.42; Phillips, 2015, sid.77 
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Lätt utrustning 

Utrustningen uttryckts som tung i empirin, på grund utav de kroppsskydd som användes med 

ballistiska plattor.110 I vanliga fall så hade inte den brittiska armén det men i SAS var det 

standard under fritagningsoperationer.111 Ett annat argument till att kroppsskydden var tunga 

var att direkt efter att gisslan hade blivit evakuerad så tog soldaterna av sig kroppsskydden 

och slappnade av.112 Annan typ av utrustning som användes av SAS var släggor och kofötter 

som användes i syfte att ha förmågan till att öppna dörrar och fönster.113 Även den utrustning-

en bör ha gjort soldaterna tyngre. Eftersom att det inte kan indikeras att SAS hade lätt utrust-

ning så tappar variabeln också sin förklaringskraft till att målen uppfylldes.  

Sammanfattning 

Principen hastighet var närvarande i operationen då tiden för genomförandet var under 30 

minuter. Det kunde uppnås trots SAS avsaknad av lätt utrustning i empirin. Principen kan 

också ha förklaringskraft i framgången då en soldat från röda teamet hann stoppa en terrorist 

försök till motanfall, vilket i sin tur ledde till att de kunde stoppa terroristerna som försökte 

döda gisslan.  

4.1.6 Syfte 

Tydligt formulerat mål 

I operationen fanns ett mål, vilket var att ingen av gisslan skulle hinna att dö av terrorister-

na.114 Enligt McRaven är det tydligt formulerade målet till för att veta vad det primära målet 

är och genomföra det, oberoende vad som händer. Precis det följdes i Operation Nimrod. SAS 

stötte på ett antal olika problem i operation. Exempel är att en soldat fastnade i firningen ner 

från taket och börja brinna, en soldat fick eldavbrott och kunde inte nedkämpa terroristen 

samt att byggnaden sattes till stora delar i brand. Dock lyckades SAS parera alla proble-

men.115 Som tidigare nämnt lyckades SAS till största del med målet då endast en gisslan hann 

                                                 
110 Phillips, 2015, sid.102; Firmin & Pearson, 2017, sid.82 
111 Phillips, 2015, sid.102 
112 Ibid., sid.86 
113 Ibid., sid.102 
114 Fremont-Barnes, 2009, sid.35 
115 Ibid., sid.54 
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dödas under genomförandet,116 även fast problemen uppstod. Det tyder på att målet var så 

tydligt så SAS kunde bemöta problemen, anpassa sig, och sedan nå framgång i operationen.  

Personligt engagemang 

Variabeln är till för att skapa inspiration i uppgiften för de som genomför den. I empirin går 

det inte att identifiera att någon av soldaterna kände att operationen var viktig. Det gör att va-

riabeln i undersökningen inte kan ge någon förklaringskraft till varför Operation Nimrod slu-

tade i framgång.  

Sammanfattning 

Principen syfte kan anses som närvarande i operationen. Ett tydligt formulerat mål kan identi-

fieras i analysen, då SAS fortsatte och klarade av att nå målet till största del även fast de stötte 

på problem. Genom att handlingarna från SAS ledde till att målet uppnåddes till största del 

ges principen också förklaringskraft till framgången. Personligt engagemang gick inte att in-

dikera i empirin, således är det ingen förklaringsfaktor till måluppfyllnaden.  

4.1.7 Resultat- McRavens principer 

McRavens teori 

Princip Variabel Närvaro Framgångsfaktor 

Enkelhet Begränsat antal mål Ja Ja 

Goda underrättelser Ja Ja 

Innovation Ja Ja 

Säkerhet Tiden och metoden hålls under sekretess Ja  Ja 

Repetition Förövning Ja Ja 

Överraskning Vilseledning Ja Ja 

Rätt tillfälle Nej  Nej 

Identifiera motståndarens sårbarheter Nej Nej 

Hastighet Tiden för genomförandet Ja  Ja 

Lätt utrustning Nej  Nej 

Syfte  Tydligt formulerade mål Ja Ja 

 Personligt engagemang Nej  Nej 

 

 

                                                 
116 Fremont-Barnes, 2009, sid.48 
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Resultatet visar på att minst en variabel går att spåra i empirin i varje princip, vilket gör att 

samtliga principer tolkas som närvarande i fallet. Samtliga sex principer, utifrån de närva-

rande variablerna, har genom påvisats argumentation ha förklaringskraft till att målet uppnåd-

des i Operation Nimrod. Därav anses de som förklaringsfaktorer.  

Resultatet påvisar också att variablerna förövning, tiden för genomförandet, tydligt formulerat 

mål går att härleda till samma situation. Situationen är att när soldaten från röda teamet tar en 

alternativ väg i ambassaden, stoppar ett motanfall från en terrorist som sedan nedkämpas och 

de andra gisslan som påbörjat avrättningen av gisslan ger upp.  

4.2 Spulaks principer 

4.2.1 Flexibilitet 

Förmågan till olika typer av kapaciteter 

SAS initiala plan var att attackera ambassaden från entréplan men genom underrättelser så 

identifierades det att glasen var bepansrade. Således hade det tagit lång tid att ta sig in i bygg-

naden. Planen var då tvungen och göras om.117 I det tillfället kan det identifieras att SAS hade 

uppnått en oförväntad situation, som inte kunde förutses. Det bidrog till att SAS nu fick an-

vända andra kapaciteter än sin fritagningskapacitet. Dagen efter skickades en grupp, från 

samma styrka som senare genomförande fritagningsoperationen, upp på ambassadens tak i 

syfte att genomföra ett rekognoseringsuppdrag. Där fästes rep som skulle användas till fir-

ning. Det gjorde så att SAS nu istället kunde fira ner sig från taket och sedan ta sig in i am-

bassaden.118 Det påvisar SAS hade andra kapaciteter i form av rekognoseringskapacitet som 

användes till för att behandla en oförväntad situation i operationen.  

Att SAS hade förmågan till olika kapaciteter kan ha bidragit till att utfallet blev positivt. Fast-

sättningen av repen som gjordes under rekognoseringsuppdraget bidrog till framgången då 

firningen användes och gav möjlighet till att samtliga i SAS-styrkan kunde komma in i bygg-

naden samtidigt och bidrog till det som nämndes tidigare under McRavens variabel innovat-

ion. Firningen var en del i den taktiken som gjorde att hastigheten med att ta samtliga våning-

ar ökade, vilket gjorde att de kunde stoppa terroristerna innan de hann avrätta en mängd med 

gisslan.  

                                                 
117 Fremont-Barnes, 2009, sid.26 
118 Ibid., sid.27 
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Sammanfattning 

Principen flexibilitet identifieras då samma styrka som genomförde fritagningsoperationen 

hade förmågan till olika typer av kapaciteter vid oförväntade situationer då rekognose-

ringsuppdrag också genomfördes. Det har indikerats att monteringen av firningsrepen förbe-

redde för taktiken som sedan bidrog till att hastigheten ökade och gjorde så att inte mer än en 

gisslan dog. Vilket gör det till en framgångsfaktor.  

4.2.2 Kreativitet 

Ändra stridsprocessen 

Oväntade saker hände som kunde påverka måluppfyllnaden. När det röda teamet hade gjort 

inbrytningen i ambassaden så trodde SAS att gisslan var i rum nio. De var inte där och var då 

troligtvis i rummet bredvid. Dock kom soldaterna ingenstans då dörren som ledde dit var bar-

rikerad. En soldat tog initiativet och använde vägen utanför huset på balkongerna. Han kom 

sedan in ett rum där en terrorist var. Soldaten höjde vapnet men fick eldavbrott. Terroristen 

flydde till ett rum fullt med gisslan, där andra terrorister redan hade påbörjat avrättningen. 

Soldaten sprang efter och såg att terroristen höll en handgranat i handen i. Soldaten nedkäm-

pade terroristen med handgranaten. Samtidigt gav att de andra terroristerna.119  

I ett annat tillfälle skulle röda teamet påbörja inbrytningen men gruppchefen fastnade i repet 

under firningen ner från taket. Gruppchefen fattade också eld på grund utav gardinerna som 

brann på grund utav antändning av chockgranater. Gruppen tog då initiativet och kapa repet. 

Soldaten föll ner på den underliggande balkongen. Dock så kunde ändå gruppchefen fortsätta 

och gav order att framrycka in i inbrytningsrummet.120 Både soldaten och den fastsatta grupp-

chefen kunde ändra stridsprocessen då någon oväntad hände vilket påverkade utfallet positivt. 

Händelserna ingick inte i planen, men genom deras handlingar kunde de anpassa sig. Grup-

pens förmåga att bemöta gruppchefens fastsättning gjorde att han kunde ge order om fortsatt 

inbrytning i ambassaden. Direkt efter så hittades fyra gisslan.121 Om gruppchefen och gruppen 

inte hade agerat så snabbt kanske terroristerna hade lyckats skada gisslan vilket hade påverkat 

utfallet negativt.  

                                                 
119 Fremont-Barnes, 2009, sid.41-42; Phillip, 2015, sid. 84-87; Firmin & Pearson, 2017, sid. 194-198 
120 Phillips, 2015, sid.77; Firmin & Pearson, 2017, sid.171-172 
121 Phillip, 2015, sid.84-87; Firmin & Pearson, 2017, sid.173 
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I fallet med soldaten så var det tydligt att soldatens förmåga till att ändra stridsprocessen ge-

nom att ta en alternativ väg och jaga ikapp en terrorist. Om inte soldaten jagat ikapp terroris-

ten och nedkämpat honom hade troligtvis inte de andra terroristerna givit upp och handgrana-

ten kunde skadad många i rummet, vilket hade gjort att mer gisslan hade dött.  

Sammanfattning 

Principen kreativitet kan ses som central i analysen. Det indikeras att SAS kunde ändra 

stridsprocessen genom att anpassa sig till oväntade situationer som stoppade deras möjlighet 

till att fortsätta operationen. Det kan också indikeras att principen hade förmågan till att nå 

framgång då utfallen från SAS anpassningsbarhet var att fler gisslan kunde räddas.  

4.2.3 Resultat-Spulaks principer 

Spulaks teori 

Princip Variabel  Närvaro Framgångsfaktor 

Flexibilitet Förmågan till olika 

typer av kapaciteter 

Ja Ja 

Kreativitet Ändra stridsproces-

sen 

Ja Ja 

 

Resultatet visar på att flexibilitet och kreativitet var närvarande då det går att spåra båda vari-

ablerna i empirin. Principerna har utifrån argumentation också påvisats ha förklaringskraft i 

framgången då både förmågan till olika typer av kapaciteter och ändra stridsprocessen var 

bidragande till att uppnå målen med operationen.  

Resultatet visar på att kreativitet också var en princip som uppnåddes i samma situation som 

McRavens tre variabler. Då soldaten tog alternativ väg, stoppade ett motanfall och lyckades 

skjuta en terrorist samt att de andra terroristerna gav upp.  
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5. Avslutning 
Inledningsvis sker en återkoppling till forskningsfrågorna. Därefter diskuteras resultatet i för-

hållande till undersökningens problemformulering, syfte, tidigare forskning, metod och teo-

rier. Slutligen kommer förslag till vidare forskning och resultatet relevans till yrkesutövning-

en att presenteras.  

5.1 Återkoppling forskningsfrågor 

 

Delfrågorna besvaras inledningsvis i syfte att besvara på forskningsfrågan efteråt.  

Utifrån McRavens teori, användes principerna i Operation Nimrod och kan de förklara fram-

gången? 

Samtliga av McRavens principer användes i Operation Nimrod. Principerna kan också delvis 

ha förklaringskraft till framgången:  

- Enkelhet hade förklaringskraft i flera aspekter. Det enda målet med operationen skapade 

planen som sedan blev framgångsrik. Den innovativa taktiken medgav att hastigheten kunde 

förbättras och stoppa terroristerna snabbare.  

- Säkerhet kan förklara framgången genom att tiden och metoden för genomförandet hölls 

under sekretess, vilket gjorde att terrorister inte påbörjade avrättningen av gisslan innan SAS 

gick in.  

- Repetition genom förövning av planen kan ha förklaringskraft till utfallet gjorde så att SAS 

kunde använda alternativa vägar i ambassaden och därmed stoppa avrättningen av gisslan.  

- Överraskning kan förklara framgången genom den vilseledande åtgärden som gjordes ge-

nom telefonsamtal till terrorledaren, som inte märkte SAS gruppering på ambassaden. Terro-

risterna reagerade inte på SAS tills de precis påbörjade inbrytningen i ambassaden, vilket kan 

förklara att de inte hann döda fler än en gisslan innan SAS stoppa dem. En annan vilseledande 

åtgärd i form av en laddning skapade motsatt effekt då terroristerna började skjuta på gisslan 

vilket dödade en av dem.  

- Hastigheten kan förklara framgången genom att soldater hann stoppa motanfall av terroris-

terna vilket kunde ha bidragit till att delar av SAS inte kunde ha nått fram till gisslan.  
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Syfte kan förklara framgången genom att målet var tydligt, eftersom att de kunde ändra pla-

nen när något oväntat hände i operationen och då nå målet med operationen.  

- Utifrån Spulaks teori, användes principerna i Operation Nimrod och kan de förklara fram-

gången? 

Spulaks två principer om personella attribut var närvarande i operationen. Båda kan delvis 

förklara framgången i operationen: 

- Flexibilitet har förklaringskraft i framgången, då SAS i sina rekognoseringsuppdrag kunde 

förbereda för taktiken som sedan bidrog till att hastigheten ökade och gjorde så att inte mer än 

en gisslan dog.  

- Kreativitet kan förklara framgången genom att SAS kunde ändra stridsprocessen när något 

oväntat hände och anpassa sig så att fler gisslan kunde räddas, vilket kan anses som en ökad 

måluppfyllnad. 

Kan Spulaks och McRavens principer förklara framgången i Operation Nimrod?  

Utifrån delfrågorna kan det identifieras att både Spulaks och McRavens principer individuellt 

kan förklara framgången i Operation Nimrod. Samtliga av deras principer har i olika variation 

kausala samband med att SAS uppnådde målet med operationen, vilket var att gisslan inte 

skulle hinna bli dödade av terroristerna.  

5.2 Diskussion 

5.2.1 Resultat 

Det identifierade problemet var hur Operation Nimrod blev framgångsrik, trots bristande 

stridserfarenhet och en uppfattning om att mer än en gisslan skulle dö? Slutsatserna som kan 

dras är att SAS framgångsrika agerande kan förklaras genom enkelhet, säkerhet, repetition i 

planering och förberedelserna. I genomförandet så kan det förklaras genom åtgärder som 

ökade överraskningen, hastigheten och syftet med planen. Resultatet visar också på att 

Spulaks personliga attribut i form av flexibilitet och kreativitet kan vara förklaringsfaktorer 

till framgången. 
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Resultatet visar också på att strävan efter att uppnå vissa principer skapade risk för misslyck-

ande. En vilseledande åtgärd som ingår i överraskning skapade istället motsatt effekt då terro-

risterna började skjuta på gisslan vilket dödade en. Slutsatsen blir att SAS inte enbart nådde 

framgång genom principerna utan det påverkade även måluppfyllnaden negativt.  

Det går också att identifiera att en händelse har berört många principer. Händelsen är när sol-

daten efter att ha haft ett eldavbrott sprang in i ett rum med terrorister, nedkämpade och de 

andra terroristerna gav upp. McRavens variabler förövning, tiden för genomförandet, tydligt 

formulerat mål och Spulaks variabel kreativitet berör händelsens framgångsrika utfall. Slut-

satsen blir att principerna i symbios skapade framgång och inte bara enskilt under operation-

en. En till slutsats som kan dras utifrån det resultatet är att en enskild soldats handlingar hade 

stor vikt i att SAS lyckades nå framgång i operationen. Slutsatsen ska endast ses avgränsat ut-

ifrån de två teoretiska perspektiven. Det kan ha funnits soldater som genomfört åtgärder som 

bidrog till måluppfyllnaden, men som inte har analyserats fram på grund av den avgränsade 

analysen.  

Fyra variabler hade inte förklaringskraft till måluppfyllnaden. Personligt engagemang gick 

inte att indikera i empirin, vilket kan bero på böckerna inte beskrev det. Därför kan inga un-

derbyggda slutsatser göras utifrån det resultatet. För lätt utrustning, rätt tillfälle och identifi-

era motståndarens sårbarheter finns det evidens för att de inte uppnåddes. Det utan att utfal-

let blev negativt för SAS. Slutsatsen som kan dras är att resultatet visar på att dessa variabler 

inte behövdes för att uppnå en framgång i operationen.  

Undersökningens syfte var att ge en förklaring till varför Operation Nimrod blev så fram-

gångsrik och kan då komplettera tidigare forsknings argument. Resultatet kan sedan ge ett bi-

drag till forskningsluckan som Kiras, Blocksome och Marsh presenterar om att forskningen 

inom specialoperationer är i ett tidigt stadie och mer historiska fallstudier bör göras i syfte att 

skapa en större förståelse för nutida fall. I och med slutsatserna i återkopplingen till problem-

formuleringen anses syftet vara uppfyllt. Undersökningen har givit en del i den kumulativa 

processen till Kiras, Blocksome och Marsh kritik, då två olika perspektiv nu kan förklara ut-

fallet av framgångsrika Operation Nimrod. Utifrån resultatet så finns det nu förklaringskraft 

till förståelsen för Operation Nimrod, men kan det generaliseras till nutida specialoperationer? 

Precis som Gray skrev så är specialoperationer mångfaldiga, vilket gör att resultatet av fall-

studien inte kan generaliseras till hela spektret av specialoperationer. Som det skrevs i metod-

kapitlet så måste fallen påvisas likna Operation Nimrod för förmåga till generalisering.  
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Kings argument till framgången i operationen var SAS utbildning. Undersökningens resultat 

visar också två nya perspektiv på framgången. Både McRavens principer samt Spulak perso-

nella attribut har en förklaringskraft. Resultatet visar på att det inte bara var åtgärder som ge-

nomfördes innan operationen som var betydelsefulla i form av utbildning, utan även åtgärder 

under planering och genomförande kan förklara framgången. 

Undersökningen har också bidragit till att andra aktörer än polisen har analyserats under giss-

landramat vid den iranska ambassaden. Den här undersökningen visar precis som Mosleys ar-

tikel i att polisen hjälpte till med att dölja SAS operation. Utifrån resultatet så visar sig det 

också att den handlingen var en framgångsfaktor till att uppnå målen med operationen.  

Resultatet skall ses som avgränsat i undersökningen till varför utfallet blev lyckat, då endast 

SAS planering, genomförande och personliga attribut har undersökts. Många andra aktörer 

fanns med runt händelsen i form av poliser, politiker, gisslan och terrorister. De kan också ha 

bidragit till utfallet. T.ex. så går det utifrån analysen att se terroristernas misstag, då de aldrig 

hann spränga deras handgranater. 

5.2.2 Teori 

I efterhand går det att kritisera operationaliseringen. Vissa variabler var inte tydligt definie-

rade av teoretikerna vilket gjorde att jag var tvungen att definiera själv vad som skulle indi-

kera på närvaro i empirin. Syftet med det var att de ospecifika begreppen inte skulle påverka 

undersökningens förmåga till replikering och reproducering. Ett exempel var ett begränsat 

antal mål som utifrån det digitala antalet fick avgöra om den skulle anses som närvarande. 

Det byggt på ett exempel från McRaven. En negativ påverkan som det kan ha gett är att gene-

raliserbarheten kan minskas då andra undersökningar kan värdera variablerna på ett an-

norlunda sätt och således fånga in andra aspekter av samma variabel.  

Att välja att avgränsa bort McRavens begrepp om relativ överlägsenhet och Spulaks princip 

om elitsoldater anses i undersökningen som rätt. Utifrån de generella och ospecifika beskriv-

ningarna om innebörden hade troligtvis det skadad reliabiliteten ännu mer, då andra kan tolka 

definitionerna på ett annorlunda sätt. Det hade skapat fler felkällor i undersökningen än dem 

som har kritiserats tidigare i operationaliseringen.  
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5.2.3 Metod 

Fallstudien anses vara ett bra val för att besvara undersökningens forskningsfråga. Den gav 

möjlighet till en fördjupning genom att den kvalitativa textanalysen kunde se sambandet mel-

lan variablernas användning i fallet och den effekt som de sedan skapade i utfallet av operat-

ionen. Dem gångerna det var komplext att se effekten av variablernas användning så var det 

att empirin inte tog upp just den aspekten.   

Tolkningsförfarandet som är grunden i den kvalitativa textanalysen kan dock ha påverkat i re-

sultatet då den som tidigare nämndes bygger på en subjektiv förförståelse av fallet. Dock så 

anser jag att tolkningen av resultatet finns presenterade i analysen i de olika sammanfattning-

arna, vilket bidrar till en spårbarhet i hur resultatet är format.  

Den etiska aspekten problematiserade den undermedvetna viljan om att få ett entydigt svar. 

Resultatet påvisar att samtliga principer var delaktiga i måluppfyllnaden, men det påvisade 

också att vissa variabler inte var det. Det har även argumenterats för att vilseledningen påver-

kade måluppfyllnaden negativt. Det tyder delvis på att den etiska problematiken har bemötts 

och att undersökningen inte försökt forma ett entydigt svar.  

Empirin som användes var god för undersökningen då detaljrikedomen gjorde så att samband 

kunde utläsas mellan måluppfyllnaden och variablernas användning. Böckerna hade också en 

styrka i att när samma situationer diskuteras så har de aldrig sagt emot varandra vilket stärker 

undersökningens validitet. Nackdelen är att det inte har använts någon källa från terroristerna. 

Det kunde ha gett undersökningen en mer nyanserad bild.  

5.3 Förslag på vidare forskning 

Den här undersökningen har undersökt SAS planering, genomförande och personella attribut. 

Dock fanns det andra aktörer, som polis och politiker, med i fallet som kan ha påverkat utfal-

let. Tidigare forskning nämnde Gray, som har tagit fram principer för hur politiker ska an-

vända specialoperationer. Det hade varit intressant att undersöka Grays politiska principers 

förklaringskraft i Operation Nimrod, vilket hade gett en till dimension i den kumulativa pro-

cessen för förklaringen till utfallet. Resultatet hade haft intressanta punkter i diskussioner an-

gående hur politiker ska agera i liknande fritagningsoperationer för att få ett lyckat utfall.  
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5.4 Yrkesrelevans 

Resultatet påvisade att principerna hade förklaringskraft i Operation Nimrod. Resultatet har 

en relevans till yrket inom Försvarsmakten då de också genomför fritagningsoperationer en-

ligt doktrinen. Teorierna kan således delvis användas som ramverk i en planerings- och ge-

nomförandeprocesser för militära officerare i Försvarsmakten. Då i uppkomna fritagningssi-

tuationer som liknar Operation Nimrod. 

Det går att problematisera relevansen. Specialoperationers primära användningsområde i För-

svarsmakten var i internationella operationer. Operation Nimrod var en nationell operation då 

den genomfördes i London av det brittiska SAS. Således, kan det påstås att det finns en be-

gränsad chans för att fallen kan likna varandra då Operation Nimrod var nationellt och För-

svarsmaktens troligtvis blir internationellt. Dock anser jag att operationsområdet endast är en 

yttre faktor som inte har relevans för planeringen eller genomförandet, då Försvarsmaktens 

specialoperationer likväl kan ställas inför att frita gisslan som är hållna av sex terrorister i en 

byggnad utomlands.  
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