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ABSTRACT: 

In the new era of hybrid warfare information is key. But information by itself is not enough, 

decisionmakers want information that is certain and has quality. One method of obtaining this 

information is special reconnaissance. However, the field of special reconnaissance is slim and 

hasn’t been researched extensively enough. In the field of special reconnaissance only a single 

theory exists. That theory is Anders Westbergs theory of special reconnaissance.  

 

Westbergs theory states that there is a term called relative certainty. Which is the threshold where 

there is sufficient actionable intelligence on the opponent or target. To achieve relative certainty 

there are a certain set of principles which should be fulfilled, these principles are coordination, 

review, cover, reporting and exploitation. Westbergs theory however is still not tested by an 

outsider. This study therefore seeks to investigate if Westbergs theory is valid when tested through 

a qualitative case study on a case that is not only a failure and more modern, but also untested against 

the theory. The chosen case is the patrol Bravo Two Zero in the Persian Gulf War, 1991. 

 

The result shows that Westbergs theory can be used to explain the failure of Bravo Two Zeros 

mission. Some principles such as reporting shows significant value to the explanation. 

 

Nyckelord:  

Special operations, Special Reconnaissance, Bravo two zero, Relative certainty, Principles 

  



Petter Ericsson 2018-05-07  

OP 15-18 

Sida 2 av 29 

 

Innehållsförteckning 

 

1. INLEDNING .................................................................................................... 3 
PROBLEMFORMULERING ..................................................................................................................... 3 
CENTRALA BEGREPP ........................................................................................................................... 4 
TIDIGARE FORSKNING ......................................................................................................................... 5 
UNDERSÖKNINGENS SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGA ......................................................................... 8 
AVGRÄNSNINGAR................................................................................................................................ 8 
DISPOSITION ........................................................................................................................................ 9 

2. TEORI ............................................................................................................ 10 
ANDERS WESTBERGS PRINCIPLES OF SPECIAL RECONNAISSANCE AND SURVEILLANCE. ................ 10 

Introduktion .................................................................................................................................. 10 
Relativ säkerhet ............................................................................................................................ 10 

TEORIDISKUSSION ............................................................................................................................. 13 

3. METOD .......................................................................................................... 14 
FORSKNINGSDESIGN .......................................................................................................................... 14 
METOD FÖR DATAINSAMLING OCH ANALYS ..................................................................................... 14 
FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDE ................................................................................................ 15 
MATERIAL OCH KÄLLKRITIK ............................................................................................................. 15 
OPERATIONALISERING ...................................................................................................................... 17 

4. ANALYS ......................................................................................................... 18 
Bravo Två Noll, Gulfkriget 1991 .................................................................................................. 18 

FÖRBEREDELSEFASEN ....................................................................................................................... 18 
Koordinering ................................................................................................................................ 18 
Granskning ................................................................................................................................... 19 

GENOMFÖRANDEFASEN .................................................................................................................... 20 
Skydd & skyl ................................................................................................................................. 20 
Rapportering ................................................................................................................................. 21 
Exploatering ................................................................................................................................. 22 

SAMMANFATTNING ........................................................................................................................... 23 

5. AVSLUTNING .............................................................................................. 24 
BESVARANDE AV UNDERSÖKNINGENS FORSKNINGSFRÅGA ............................................................. 24 
ÅTERKOPPLING SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING ....................................................................... 24 
DISKUSSION ....................................................................................................................................... 25 
RELEVANS FÖR YRKESUTÖVNINGEN ................................................................................................. 27 
FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ................................................................................................... 27 

6. LITTERATUR OCH KÄLLFÖRTECKNING .......................................... 28 
LITTERATUR ...................................................................................................................................... 28 
KÄLLOR ............................................................................................................................................. 29 

 

  



Petter Ericsson 2018-05-07  

OP 15-18 

Sida 3 av 29 

 

1. Inledning  
Inledningsvis presenteras undersökningens problemformulering för att därefter beskriva 

centrala begrepp eftersom de anses nödvändiga för att läsaren skall förstå forskningsöversikten. 

Därefter presenteras forskningsöversikten och sammanfattas därefter. Slutligen presenteras 

undersökningen syfte och frågeställning. 

Problemformulering 
”En stor del av de underrättelser man får i krig är motstridiga, en ännu större del 

är falska och den allra största är behäftad med tämligen stor osäkerhet.”1  

 

Strävan efter information och framförallt trovärdig information är ständigt pågående och i 

dagens moderna konflikter nyttjas allt fler metoder för inhämtning. Olika plattformar såsom 

obemannade flygfarkoster och satelliter nyttjas allt mer men ett område har inte undersökts i så 

stor omfattning, special reconnaissance. Denna metod för avancerad underrättelseinhämtning 

på djupet har använts sedan andra världskriget fram till dagens Ukraina.2 Primärt används denna 

metod för att skapa handlingsalternativ för den militärstrategiska och politiska nivån.3  

 

Adam Leong Kok Wey hävdar att användningen av specialoperationer kan spåras tillbaka till 

Sun Tzu tid. Trots det så visar en sökning på ”Special reconnaissance” på Taylor and Franchis 

online på endast 13,095 träffar4 medan en sökning på ”Direct action”, vilket är en annan 

huvuduppgift för specialförband på 1,098,707 träffar.5 Området kan därför sägas vara relativt 

outforskat. 

 

Inom special reconnaissance förekommer endast en teori. Den är framtagen av Anders 

Westberg 2016. Teorin beskriver de principer som leder till relativ säkerhet som beskrivs som 

den konceptuella tröskel där tillräcklig information om ett mål har inhämtats för att ett 

agerande mot det skall vara möjligt. Teorin är dock ny och räknar man bort Westberg egna 

undersökning så är teorin oprövad och hade därför gynnats av att prövas av någon annan. 

Teorin har prövats mot tre olika fall nämligen, Operation Plum Duff och Operation Prelim 

som båda utspelar sig under Falklandskriget 1982. Det tredje fallet utgörs av Operation Trudy 

Jackson vid slaget vid Inchon, Koreakriget 1950. Dessa tre fall kan kritiseras för att vara 

föråldrade och frågan kvarstår om de verkligen säger så mycket om special reconnaissance 

idag då specialoperationer är under ständig förändring av sin natur. 6 

 

Denna undersökning syftar därför till att pröva Westbergs teoris förklaringskraft. Resultatet av 

undersökningen kan leda till bättre förståelse för Westberg teori och därmed en bättre förståelse 

för special reconnaissance och specialoperationer vilket är relevant då det kan bidra till bättre 

planeringen och genomförande. Detta kan i sin tur leda till att underrättelser samlas in på ett 

mer effektivt sätt och leda till en ökad förståelse för hur specialoperationer och särskilt special 

reconnaissance genomförs i moderna konflikter. Precis som tidigare nämnts så har 

specialoperationer och special reconnaissance fått ett ökat inslag i dagens konflikter 

exempelvis i Ukraina därmed är undersökningen högst aktuell och relevant. 

                                                 
1 Clausewitz, 1991, s.77 
2 Bukkvoll, 2016 
3 Försvarsmakten, Operativ doktrin, 2014, s.54–55 
4 Sökning 29 mars 2018 14:30 på “Special reconnaissance” https://www.tandfonline.com/ 
5 Sökning 29 mars 2018 14:33 på “Direct action” https://www.tandfonline.com/ 
6 Kiras, 2015, s.75–88 
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Centrala begrepp 
Här behandlas de för undersökningen centrala begrepp, de har placerats tidigt i undersökningen 

då de är en förutsättning för att kunna förstå den tidigare forskningen. 

 

Specialoperationer 

För begreppet specialoperationer används den svenska förklaringen av begreppet som framgår 

i Operativ doktrin från 2014. 

”Specialoperationer är militära aktiviteter utförda av särskilt uttagna, 

organiserade, tränade och utrustade förband som använder stridsteknik/taktik eller 

teknisk utrustning vilka ligger utanför reguljära förbands förmågor. 

Specialoperationer genomförs över hela konfliktspektrat; i fred och vid olika typer 

av kriser, konflikter och i krig. Specialoperationer kan genomföras oberoende av 

eller koordinerade med reguljära förbands verksamhet.”7  

 

”Specialoperationer genomförs i form av kvalificerad strid, avancerad 

underrättelseinhämtning eller militärt stöd i form av utbildning/stöd till annan 

parts reguljära eller irreguljära krigföringsförmåga. Specialförband ska i första 

hand nyttjas för specialoperationer såsom komplexa fritagnings- och 

undsättningsoperationer samt till kvalificerade underrättelse- och 

säkerhetsoperationer.”8 

 

Special reconnaissance 

Westberg använder den definition som framgår i U.S. Department of the army, special 

operations, ADRP 3-05,2 -6.9  I min undersökning nyttjas samma definition översatt och något 

förkortad enligt nedan. Med Special reconnaissance menas avancerad underrättelseinhämtning 

genom rekognosering, spaning och övervakning utförd i fientlig, avisande eller politiskt känslig 

miljö. För att inhämta eller verifiera information av strategisk eller operativt värde.10 

 

Direct action  

Med direct action menas, kvalificerad strid såsom komplexa fritagnings- och 

undsättningsoperationer.11 

 

Relativ säkerhet 

Relativ säkerhet är den konceptuella tröskeln där tillräcklig information om ett mål har 

inhämtats för att ett agerande mot det skall vara möjligt. Detta beskrivs utförligare i kapitel 

två.12 

  

                                                 
7 Försvarsmakten, Operativ doktrin, 2014, s.54 
8 Ibid., s.55 
9 Westberg, IN SILENCE TOWARDS THE UNKNOWN: PRINCIPLES OF SPECIAL RECONNAISSANCE AND 

SURVEILLLANCE, 2016, s.65 
10 U.S. Department of the army, special operations, ADRP 3-05,2 -6 
11  Försvarsmakten, Operativ doktrin, 2014, s.55 
12 Westberg, IN SILENCE TOWARDS THE UNKNOWN: PRINCIPLES OF SPECIAL RECONNAISSANCE AND 

SURVEILLLANCE, 2016, s.28-29 
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Tidigare forskning 
Forskningsfältet inom ämnet Special Reconnaissance är litet. Generellt skrivs det inte mycket 

om de individer som åstadkommer det som många gånger anses omöjligt. Artiklar och 

teoretiker har därför valts ut för att presentera en bred bild av området Specialoperationer. 

 

Christopher Marsh, James Kiras & Patricia Blocksome har i sin artikel Special Operations 

Research: Out of the Shadows en argumentation för vikten av att området specialoperationer 

undersöks. Ett område som de menar är på uppgång då Specialförband har utvecklats och 

anpassats kontinuerligt sedan andra världskriget därmed har specialoperationer mycket att tjäna 

på undersökas ytterligare. 13 Utöver detta förs argumentet att inga teorier eller metoder bör 

uteslutas, då specialoperationer är komplexa operationer som kan behöva analyseras ur flertalet 

olika perspektiv och nivåer.14 

 

Robert Spulak har tagit fram en teori om vad som karakteriserar specialförband och då särskilt 

hur specialförband möter och omhändertar friktioner. Vilket Spulak menar leder till 

framgångsrik användning av specialförband. Spulaks undersökning utgår ifrån Barry Watts 

undersökning om Clausewitz friktioner så som de är beskrivna i boken Om kriget.15 Spulak 

bryter ner dessa friktioner ytterligare till tre olika friktioner nämligen: A. Restriktioner i det 

mänskliga psykiska och kognitiva. B. Osäkerheter kring information och oförutsägbara 

skillnader i uppfattad och faktisk verklighet. C. Den strukturerade ickelinjära stridsprocessen. 

 

Spulak menar att de personliga kvalitéer som specialförbandets soldater besitter motverkar 

dessa krigets friktioner. Dessa soldater kännetecknas därför av att tillhöra eliten det vill säga att 

specialförband består av särskilt uttagna individer som är över genomsnittet som därmed kan 

hantera stress, press och reaktioner från striden bättre än den normala människan. Utöver detta 

är de kreativa vilket betyder att specialförband nyttjar alla tillgängliga metoder för att uppnå 

målet, de begränsas inte av doktriner. Kreativitet gör risken med uppdragen hanterbart. 

Kreativitet används inte bara för att hantera egen risk utan även för att skapa friktioner för 

motståndaren.16 Slutligen är specialförbands soldater flexibla vilket innebär att de har en bred 

förmåga att upptäcka ”sanningen på marken” genom till exempel special reconnaissance, 

språkkunskaper och kännedom om olika kulturer och flertalet kunskaper att använda sig av när 

det möts av osäkerhet. Specialförband är därmed mer självständiga än andra förband. Detta är 

således varför specialförband måste vara flexibla.  
 

Spulak menar på att det som operationellt karakteriserar specialförband är deras förmåga att 

uppnå relativ överlägsenhet, förmåga att snabbt och dolt ta sig in i operationsområdet, 

okonventionella metoder, deras förmåga att genomföra integrerade operationer med andra 

stridskrafter och organisationer och förmågan att skapa och bibehålla initiativet mot en 

motståndare på strategisk nivå genom att slå mot noggrant valda mål.17 

 

  

                                                 
13 Christopher Marsh, James Kiras & Patricia Blocksome, 2015, s.1-2 
14 Ibid., s.4-5 
15 Spulak, 2007, s.7 
16 Ibid., s.39-41 
17 Ibid., s.23 
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James Kiras är en forskare som lyft fram problematiken kring att skapa en egen teori för 

specialoperationer. Kiras menar på att redan förekommande teorier kan vara tillräckliga för att 

förklara specialoperationer och att det således inte finns någon anledning att skapa nya.18 Kiras 

menar således att specialoperationer inte skiljer sig i natur från hur resterande krigföring nyttjas 

och att specifika teorier inte främjar genomförandet av specialoperationer.19 Vidare skriver 

Kiras att de historiska fall som ofta studeras är just historiska och därmed inte säger så mycket 

om genomförandet av specialoperationer idag.20 Utöver det lyfter Kiras den hemlighets 

problematik som råder inom specialoperationer.21 Då operationer ofta kan vara klassificerade 

hemlig för bibehållande av operationssäkerheten, skydd av källor, skydd av nuvarande taktik, 

stridsteknik och av politiska skäl.22  

 

Adam Leong Kok Wey argumenterar i sin artikel Principles of Special Operations: Learning 

from Sun Tzu and Frontinus för att det finns principer för hur specialoperationer skall användas 

för att uppnå strategisk effekt och att dessa principer skrevs ner för länge sedan av Sun Tzu och 

Sextus Iuluis Frontinus. Leong Kok Wey argumenterar därför att det fortfarande finns mycket 

att lära från de klassiska militärteoretikerna. Till exempel nämns överraskning, flexibilitet, 

underrättelser, vilseledning och förmågan att verka bakom motståndarens linjer i flertalet 

textstycken i Sun Tzu skrifter. 23 Leong Kok Wey skriver vidare att:  

 

“Gathering intelligence in support of a larger operation is one of the most 

important capabilities of special operations. Special operations forces are well-

trained to conduct reconnaissance and intelligence missions, sometimes lasting 

months in enemy-held territories.”24   

 

Det är genom vilseledning och sin förmåga att kamouflera sig som gör att specialförband kan 

lyckas med informationsinhämtningen. Samtidigt som underrättelser även är vitalt för 

genomförandet av specialoperationer då goda underrättelser minskar risken för den egna 

personalen.25  

 

Colin S. Gray har i sin artikel: Handfuls of Heroes on Desperate Ventures: When do Special 

Operations Succeed?  Försökt besvara just den frågan, men Colin menar på att det inte går att 

specificera de förutsättningar som leder till lyckade operationer och att det likväl inte går att 

specificera vad som leder till dåliga operationer.26 Eftersom specialoperationer varierar så 

kraftigt i sättet som de kan bidra till strategisk effekt. Exempelvis menar Collin att taktiskt 

misslyckande inte nödvändigtvis behöver leda till strategiskt misslyckande. Eftersom det kan 

lyfta moralen eller imponera på en allierad.27 Vidare menar Colins att förmågan till att få ut 

strategisk nytta är beroende av de möjligheter som motståndaren presenterar och att 

motståndarens sårbarheter således är vitalt för specialoperationer.28 

 

                                                 
18 Kiras, 2015, s.77 
19 Ibid., s.83-86 
20 Ibid., s.79 
21 Ibid., s.75 
22 Ibid., s.77 
23 Leong Kok Wey, 2014, s.131-133 
24 Ibid., s.137 
25 Ibid., s.137 
26 Gray,1999, s.2 
27 Ibid., s.2-3 
28 Ibid., s.3 
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Colin beskriver därefter ett antal förutsättningar som hjälper Specialförband att uppnå sina mål. 

Dessa bygger Colin på historiska faktorer. Colin ställer upp dessa 11 kategorier som påståenden 

där han menar att specialoperationer behöver detta. Kortfattat är dessa förutsättningar: Policy 

krav, politik, rimliga mål, strategi, flexibelt sinne, frånvaro av alternativ, motståndarens 

sårbarheter, teknologiskt stöd, taktisk kompetens, rykte och historia.29 Colins menar således att 

dessa förutsättningar generellt sett leder till framgång men att de måste anpassas efter vad som 

studeras beroende på typ av konflikt, tidpunkt, motståndare och typ av uppdrag.30  

 

William H. Mcraven genomförde 1993 en kvalitativ fallstudie av 8 fall inom ramen för direct 

action, specialoperationer. Mcraven menar på att genom att tillämpa ett antal principer 

överraskning, hastighet, syfte, operationssäkerhet, repetition och enkelhet från planering till 

genomförande så kan specialförband hantera vad Carl von Clausewitz benämner friktioner och 

därmed uppnå relativ överlägsenhet. Relativ överlägsenhet menar Mcraven möjliggör för den 

mindre anfallande styrkan att överta initiativet och till fullo utnyttja motståndarens svagheter. 

Men Mcraven är även tydlig med att relativ överlägsenhet inte garanterar seger, men anser att 

det är nödvändigt för seger.31 Genom relativ överlägsenhet menar Mcraven därmed att en 

mindre styrka kan slå en numerärt överlägsen förberedd motståndare.32  

 

Anders Westberg skrev 2016 artikeln: To See and Not to Be Seen: Emerging Principles and 

Theory of Special Reconnaissance and Surveillance Missions for Special Operations Forces. 

Där han presenterar sin teori för special reconnaissance. Westberg teori tar avstamp i tidigare 

teoretikers verk och menar bland annat på att special reconnaissance likt McRavens teori om 

direct action använder sig av antal unika principer som endast tillämpas på special 

reconnaissance nämligen Koordinering, granskning, skydd & skyl, rapportering och 

exploatering.33 När detta tillämpas menar Westberg på att relativ säkerhet kan uppnås, vilket i 

sin tur leder till en lyckad operation.  Relativ säkerhet kan beskrivas som tröskeln där tillräcklig 

information om ett mål har inhämtats för att ett agerande mot det skall vara möjligt. Westberg 

menar även på att special reconnaissance har kommit att hamna i skymundan i den pågående 

debatten om special operationer. En sökning som Westberg genomfört visar på att endast 2 % 

av det som skrivs om specialoperationer berör special reconnaissance.34 En förklaring kan vara 

den ökade användningen av andra plattformar för underrättelseinhämtning35 och att direct 

action operationer är fortsatt i fokus även i hybridkrigföringen och gråzonen.36 Westberg menar 

även på att historien är full av special reconnaissance ”rutinuppdrag” som misslyckats.37 

 

 

 

 

 

  

                                                 
29 Gray, 1999, s.1-3 
30 Ibid., S.20 
31 McRaven, 1995, s.1 
32 Ibid., s.1 
33 Westberg, To See and Not to Be Seen: Emerging Principles and Theory of Special Reconnaissance and 

Surveillance Missions for Special Operations Forces, 2016, s.128 
34 Ibid., s.125 
35 Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. Exempel på plattform kan vara tex obemannade flygande 

farkoster. 
36 Westberg, To See and Not to Be Seen: Emerging Principles and Theory of Special Reconnaissance and 

Surveillance Missions for Special Operations Forces, 2016, s.125 
37 Ibid., s.128 
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Sammanfattning 

Inom området specialoperationer som beskrivits ovan finns ett antal teorier dels för 

genomförandet av operationer men även för hur specialförband omhändertar friktioner samt 

teorier för vilka förutsättningar som behöver finnas för att specialoperationer skall ge effekt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att många av de teorier som tagits fram idag baseras på vad som 

kan beskrivas som historiska fall. Samtidigt har Kiras presenterat att det är av vital vikt att 

teorier bygger på så aktuell empiri som möjligt då specialoperationer ständigt förändras. 

Således hade flertalet av dessa teorier tjänat på att omprövas mot modernare fall. Samtidigt 

presenteras den problematik som finns kopplat till empiri och sekretess och det är därför av stor 

vikt att ett modernt fall väljs för att prövningen av Westberg teori ska anses trovärdig.  

 

Vidare anser majoriteten att teorier inom området behövs, undantaget Kiras som hävdar att 

existerande teorier redan kan förklara specialoperationer och Adam Leong Kok Wey som 

menar på att det ännu finns mycket kvar att lära från de gamla militära teoretikerna så som Sun 

Tzu och Frontinus. Det råder således en viss oenighet kring huruvida teorier om 

specialoperationer och uppgiftspecifika teorier behövs inom forskningsområdet 

specialoperationer. 

 

Forskningsöversikten visar även på att friktioner ofta avhandlas inom forskningsområdet 

specialoperationer. McRaven menar på att hans principer gör så att friktionerna hanteras. 

Spulak menar att en del till att specialoperationer lyckas beror på den inneboende förmågan till 

att hantera just friktioner genom de individer som utgör specialförband som karakteriseras av 

att vara elitsoldater som har stor flexibilitet och kreativitet. Medans Westbergs menar på att 

hans principer hanterar just de specifika friktioner som special reconnaissance kan drabbas av. 

Till exempel så lyfts rapportering som en nyckelprincip för genomförandet av special 

reconnaissance då utebliven rapportering omedelbart sänker effektiviteten av uppdraget då 

information inte längre kan förmedlas i realtid. Likväl lyfter Westberg i sin artikel att historien 

är full av misslyckade special reconnaissance uppdrag av rutinkaraktär, det hade således varit 

intressant att undersöka just ett misslyckat uppdrag.  

Undersökningens syfte och forskningsfråga 
Undersökningens syfte är att pröva Anders Westberg teori om Special Reconnaissance 

förklaringskraft genom en kvalitativ fallstudie av patrullen Bravo två noll under Gulfkriget, 

1991. Genom att pröva teorin gentemot ett modernare fall stärks eller försvagas teorins 

förklaringskraft och bidrar således till en ökad förståelse för special reconnaissance specifikt 

och till en bredare förståelse av specialoperationer. Undersökningens forskningsfråga är därför: 

 

Hur kan Anders Westbergs teori om special reconnaissance förklara utfallet av patrullen Bravo 

två noll? 

Avgränsningar 
Fallet avgränsas till tiden från att patrullen förflyttas till operationsområdet tills patrullen blir 

upptäckt i observationsplatsen och beslutar sig för att ge sig av. Undersökningen syftar till att 

pröva teorin om special reconnaissance och är således inte är intresserad av flykten där 

säkerligen andra principer spelar roll därav avgränsas flykten efter upptäckten i 

observationsplatsen bort för denna undersökning. 
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Disposition 
I det andra kapitlet beskrivs undersökningens teoretiska grund Anders Westberg Principles of 

Special Reconnaissance and Surveillance Kapitel tre presenterar därefter den metod och de 

metodologiska avvägningar som gjorts för genomförandet av undersökningen samt hur 

undersökningens validitet och reliabilitet säkerställts. Slutligen presenteras 

operationaliseringen av teorin. I kapitel fyra beskrivs fallet övergripande för att därefter 

analysera fallet uppdelat efter de operationaliserade principernas indikatorer som eftersöks. 

Slutligen sammanfattas analysen. Kapitel fem presenterar svaret på undersökningens 

forskningsfråga. Här återfinns även diskussion, kopplingen till officersprofessionen och förslag 

på vidare forskning. I det avslutande kapitlet återfinns litteratur och källförteckningen.  
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2. Teori 

Anders Westbergs Principles of Special Reconnaissance and Surveillance.  

Introduktion 

De specifika principerna för special reconnaissance är enligt Westberg koordinering, 

granskning, skydd & skyl, rapportering och exploatering. Dessa principer är nödvändiga för att 

kunna uppnå relativ säkerhet. Följer patrullen dessa principer menar Westberg på att det leder 

till lyckade special reconnaissance uppdrag.38 Det är således en normativ teori som försöker 

förklara hur något bör vara. 

Relativ säkerhet  

Relativ säkerhet är den konceptuella tröskeln där tillräcklig information om ett mål har 

inhämtats för att ett agerande mot det skall vara möjligt. Det är relationen mellan hur säker 

informationen är och tiden gentemot ett eller flera specifika mål eller en särskild situation.39  

 

Dagens operationsmiljö är komplex och vilseledning är ett naturligt inslag menar Westberg. 

Därmed motsätter sig relative säkerhet, absolut säkerhet eftersom absolut säkerhet är svår att 

uppnå då miljön och informationen är under ständig förändring. Relativ säkerhet kan förloras 

menar Westberg om en organisation inte bibehåller sin uppmärksamhet eller fortsätter att 

inhämta information. Då kommer den relativa säkerheten sjunka med tiden och inhämtningen 

behöver då påbörjas på nytt. Skillnaden mellan tillgänglig otillräcklig information och relative 

säkerhet skapar en problematik som måste hanteras vid t.ex. tidsbrist eller annan brist i 

inhämtningen. Eventuella beslut som tas inom det området kan därför följas av en 

kostnad/nytto-analys, risk/vinst analys menar Westberg. Det innebär att special reconnaissance 

som planeras och förbereds väl kan skapa tillgång till hög prioriterade mål utan att kompromissa 

med uppdraget eller viljan att minska risken och osäkerheten. Westberg menar därför att relativ 

säkerhet kan understödja beslutsfattaren med att hantera risk till en viss grad.40 
Figur 1.41 

 

                                                 
38 Westberg, IN SILENCE TOWARDS THE UNKNOWN: PRINCIPLES OF SPECIAL RECONNAISSANCE AND 

SURVEILLLANCE, 2016, s.28 
39 Ibid., s.28 
40 Ibid., s.28–33 
41 Ibid., s.30, Figuren är direkt hämtad ifrån Westbergs avhandling som har anpassat den från Niki Ekman. Från 

ett: Strategiskt kriminal underrättelse symposium, Stockholm, November 2005. 
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På Y-axel ses mängden kunskap och således graden av hur valid och reliabel informationen är. 

På X-axel presenteras tiden som antingen minuter, timmar, dagar, veckor, månader eller år.42 

alternativt i faser som i figur1 representeras av F3EAD43. Westberg hävdar även att det finns 

logiska konsekutiva underrättelse faser dessa faser består av situationsmedvetenhet, 

underrättelse generering, målval generering, förfining av målval eller skapandet av 

förutsättningar för efterföljande operationer eller beslut.44       

                

SR Principer 

De specifika principerna för special reconnaissance är koordinering, granskning, skydd & skyl, 

rapportering och exploatering. Nedan presenteras respektive princip och hur de går in i 

respektive fas. Faserna är planering/förberedelser och genomförande. Om principerna uppfylls 

är det således hög chans för att relativ säkerhet uppnås. 

 

Planering/Förberedelsefasen 

Koordinering  

Med koordinering menas samordning och samverkan rörande procedurer, underrättelser, 

förband, informationsmottagare. Det innebär att förbandet synkroniseras och optimeras så 

mycket som möjligt innan uppdraget börjar och på så vis undviker friktioner. Koordinering kan 

genomföras innan uppdraget men också kontinuerligt under uppdraget. Ett sätt att genomföra 

koordineringen är genom samverkans och samordningsbefäl vilket Westberg menar på kan vara 

direkt kopplat till huruvida uppdraget blir lyckat.45 

 

Exempel på koordinering som Westberg menar är vitalt för special reconnaissance är: gränser, 

samordning & samverkanspunkter, procedurer, underrättelser, förband (antingen 

understödjande eller övriga) och högre chef. Exempel på procedurer är till exempel 

omhändertagande av skadad personal, ledning, kommunikations procedurer och procedurer för 

kontakt med larmstyrka och procedurer för att arbeta med andra nationers styrkor.46 

 

Granskning  

Att under planeringen och förberedelserna kontinuerligt granska, kontrollera och ompröva 

planen är vitalt för lyckade uppdrag menar Westberg. Det är ett kritiskt förhållningsätt att 

kontinuerligt reflektera över varför det blir som det blir när vi gör som vi gör och huruvida 

något behöver förändras för att öka sannolikheten för att resultatet blir lyckat.47 

 

Granskning kan genomföras genom att till exempel spela på planen, genomföra förpatruller och 

rekognosering. Granska tidigare bedömningar. Uppdatera sig kring nuvarande underrättelser 

om området/objektet, väder och hot/riskbedömningar. Men det är även att genomföra 

omfallsplanering och beredskapsplanering såsom kriterier för att avbryta, urdragnings vägar. 

Utöver detta är det även att kontinuerligt uppdatera sig om lärdomar från andra uppdrag och 

stående orderverk.48 

 

                                                 
42 Westberg, IN SILENCE TOWARDS THE UNKNOWN: PRINCIPLES OF SPECIAL RECONNAISSANCE AND 

SURVEILLLANCE, 2016, s.28 
43 Find, Fix, Finish, Exploit, Analyze, Disseminate. Vilket är en underrättelsecykel.  
44 Westberg, IN SILENCE TOWARDS THE UNKNOWN: PRINCIPLES OF SPECIAL RECONNAISSANCE AND 

SURVEILLLANCE, 2016, s.28 
45 Ibid., s.34 
46 Ibid., s.33-38 
47 Ibid., s.38-40 
48 Ibid., s.38-40 
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Genomförandefasen. 

Under genomförandefasen är det principerna skydd & skyl, rapportering och exploatering som 

leder till framgång.49 

 

Skydd & skyl  

Principen om skydd & skyl anses vara fundamental för genomförandet av special 

reconnaissance. Specialförband använder principen för att hantera den involverade risken och 

skapa tillgång till målet och inhämta informationen.50 Principen om skydd & skyl kan enligt 

Westberg delas in i två delar.  

 

Den första handlar i stort om taktik, procedurer, material och teknik eller en kombination av 

dessa, exempelvis användande av terrängen, väder, camouflage och andra former av skyl. Även 

användande av andra nationers uniformer eller civila kläder kan förekomma för att smälta in i 

omgivningen. Det är också att individen, gruppen eller plutonen har en trovärdig anledning till 

varför de är där, alltså att de etablerat en täckmantel alternativt täckhistoria som kan användas 

om de skulle bli tillfångatagna eller behöver förklara varför de är på platsen. Special 

reconnaissance uppdrag kan alltså genomföras öppet, dolt eller förtäckt och principen om skydd 

& skyl anpassas därefter.51 

 

Den andra delen är direkt och indirekt understöd i form av larmstyrka, attackflyg eller 

motsvarande. Det möjliggör för specialförband att hantera risken med uppdraget och 

etableringen av situationsmedvetenheten. Användandet av proxy förekommer också genom till 

exempel personbaserad inhämtning eller användandet av civila källor som genomför själva 

inhämtningen.52 

 

Rapportering 

Rapportering är kärnan i special reconnaissance, utan rapportering försvinner hela syftet med 

uppdraget. I särskilda fall kan det fungera att rapportera i efterhand men då blir syftet snarare 

att vara ytterligare en källa på något som hänt eller att introducera nya startpunkter för 

inhämtning. Men det huvudsakliga syftet för special reconnaissance är att rapportera sina 

upptäckter och observationer detaljerat i rätt tid, reliabelt och precist. Alltså att berätta för 

beslutsfattare vad de behöver veta i rätt tid för att de skall kunna agera. Kommunikationsmedel 

är alltså en förutsättning för lyckade uppdrag. Avsaknaden av förmågan att kommunicera med 

högre chef kan vara tillräckligt för att uppdraget ska avbrytas. Kommunikationen måste dock 

inte ske via elektroniska hjälpmedel utan kan ske direkt person till person eller via andra sätt 

såsom ”Brevlåda53” eller motsvarande. Rapporten som skickas är den effekt som levereras av 

special reconnaissance.54 

 

  

                                                 
49 Westberg, IN SILENCE TOWARDS THE UNKNOWN: PRINCIPLES OF SPECIAL RECONNAISSANCE AND 

SURVEILLLANCE, 2016, s.40 
50 Ibid., s.40 
51 Ibid., s.40-47 
52 Ibid., s.40-47 
53 Med “brevlåda” menas en plats där meddelanden kan lämnas för att i ett senare skede hämtas upp av någon 

annan. 
54 Westberg, IN SILENCE TOWARDS THE UNKNOWN: PRINCIPLES OF SPECIAL RECONNAISSANCE AND 

SURVEILLLANCE, 2016, s.47-49 
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Exploatering 

Exploatering är att omsätta inhämtad information och observationer omedelbart. Det kan vara 

att till fullo inhämta all tillgänglig information för att skapa en så komplett bild som möjligt. 

eller att kunna övergå till att lösa annan uppgift exempelvis när ett mål fixerats måste 

handlingsfriheten finnas att utnyttja situationen genom att kalla in stridsflyg eller genomföra en 

räd, alltså att kunna utnyttja uppkomna möjligheter.  Exploatering är också viktigt för 

planeringen inför nästa uppdrag och kan ofta resultera i en startpunkt för ny inhämtning menar 

Westberg.55 

Teoridiskussion 
Teorin har sitt ursprung från McRavens teori om direct action vilket kan ifrågasättas då direct 

action är en helt annan typ av uppdrag. Trots sitt ursprung så bygger teorin på ett effektivt sätt 

kopplingen mellan generella underrättelseteorier och teorier för och om specialoperationer och 

har där en bra förankring i John Arquilla, Edward Waltz och Robert G. Spulak.  

 

Teorin har flera likheter med McRavens teori om direct action, dels hur den byggs upp med 

principer samt vad som eftersöks. McRavens teori eftersöker relativ överlägsenhet och i 

Westbergs relativ säkerhet. Det är således tydligt att teorin är inspirerad av McRavens upplägg. 

Westbergs teori är generell och har testats mot flera olika typer av special reconnaissance, såväl 

lyckade som misslyckade fall vilket stärker teorin. 

 

Teorins fördelar är att den är enkelt utformad och bör därför kunna användas gentemot olika 

fall med viss enkelhet. Det kvarstår dock att se vilken förklaringskraft den besitter. Då teorin 

är på genomförandenivå blir den empiriskt svårundersökt då avsaknad av empiri är vanligt då 

specialoperationer av sin natur ofta är klassificerade hemliga i många år efter deras 

genomförande. Mer om hur empirin hanterats återfinns i metodkapitlet.  

 

  

                                                 
55 Westberg, IN SILENCE TOWARDS THE UNKNOWN: PRINCIPLES OF SPECIAL RECONNAISSANCE AND 

SURVEILLLANCE, 2016, s.50-52 
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3. Metod 

Forskningsdesign 
Denna undersökning genomförs som en fallstudie då uppsatsen är ute efter att teori pröva 

Anders Westbergs teori gentemot ett nytt fall. Fallet undersök därefter kvalitativt deduktivt för 

att se huruvida teorin kan förutsäga verkligheten.  Fallstudier innebär kortfattat att man samlar 

in mycket information om fallet, händelsen eller fenomenet i fråga.56 

 

Eftersom uppsatsen har en kvalitativ ansats lämpar sig fallstudier väl, då författaren vill samla 

in mycket data om det specifika fallet och således gå ner på djupet.57 Forskningsfrågan som 

ställs gentemot materialet är en ”hur” fråga vilket ytterligare motiverar en fallstudie då Robert 

K. Yin menar på att fallstudier lämpar sig väl för frågor av ”hur” och ”varför” karaktär.58 Valet 

av att endast undersöka ett fall motiveras med att Fallet är av ovanligt förekommande karaktär, 

då operationen är vida omskriven om just hur mycket som fallerade.59 En flerfallstudie hade 

dock givit möjlighet till att dra mer generella slutsatser. Men valet blev slutligen ett fall för att 

med säkerhet kunna analysera händelseförloppet på djupet.  

 

Vid genomförande av fallstudier finns risken för urvalsbias vilket kan leda till systematiska fel 

i uppsatsen vilket är något jag som författare behöver vara medveten om när jag gör dessa val. 

God systematik i undersökningen är således en viktig del för att undersökningen validitet skall 

kunna säkerställas. Viktigt är även att fallet avgränsas i tid och rum, så vad som studeras 

framgår tydligt.60 Således finns undersökningen avgränsning finns att läsa i kapitel 1. 

 

Som Kiras skrivit i tidigare forskning är det av stor vikt att ett så modernt fall som möjligt väljs 

för att undersökning skall vara trovärdig.61 Valet av fall fick därmed två kriterier att uppfylla.  

1. Fallet skulle vara modernare än tidigare tre undersökta fall.  

2. Fallet skall vara vida omskrivet. För att möjliggöra att flera källor skulle kunna användas för 

att belysa fallet. 

 

Fallet blev slutligen special reconnaissance uppdraget av patrullen Bravo två noll under 

Gulfkriget, 1991. Flertalet fall undersöktes ytligt men avsaknaden av tillgänglig empiri var stor. 

Kritik kan riktas mot att fallet ändå är 27 år gammalt. Således valdes fallet primärt på premiss 

två ”Fallet skall vara vida omskrivet”. I fallet väljs två skeden ut för att kunna ge en djupare 

analys, nämligen förberedelseskedet och genomförandeskedet. Skedena är valda eftersom det 

är dessa två skeden som teorin har konstruerats för att förklara. Fördelen med fallet är att 

tillräcklig empiri finns för att en undersökning skall vara möjlig. Fallet är ett känt fall av special 

reconnaissance som dock är vida omdiskuterat, hur detta hanteras finns beskrivet under 

rubriken material och källkritik.  

Metod för datainsamling och analys 
Datainsamlingen och analys har genomförts genom en noggrann läsning av empirin, när 

indikatorer givit utslag har därefter delar av texten lyfts ur och skrivits ner för att därefter 

analyseras. För att samla in data eftersöks de operationaliserade variablerna i litteraturen och 

                                                 
56 Johannessen, Tufte, 2003, s.56 
57 Ibid., s.56 
58 Yin, 2014, s.9 
59 Ibid., s.51-52 
60 Johannessen, Tufte, 2003, s.56 
61 Kiras, 2015, s.79 
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kategoriseras därefter. Det genomförs i syfte att materialet skall bli analyserbar. För att på så 

sätt kunna upptäcka eventuella mönster, samband, likheter och skillnader och bidrar därmed 

även till undersökningens validitet.62 Självklart hade undersökningen gynnats av en mer 

diversifierad datainsamling från flera olika typer av material såsom interjuver, men det har för 

mig inte varit möjligt att genomföra. Datainsamling utifrån skriftliga källor har därför för denna 

undersökning varit mest lämplig, då de källorna dessutom är beständiga vilket bidrar till 

undersökningens reproducerbarhet. För att analysera det insamlade datamaterialet används 

därför en kvalitativ textanalys. Vilket är lämpligt eftersom undersökningen eftersöker det 

väsentliga innehållet.63 I motsats hade en kvantitativ textanalys kunnat leda till att helheten i 

fallet inte kunnat analyseras vilket kraftigt hade påverkat studiens resultat. Ofta förekommande 

kritik mot kvalitativa studier är bristande objektivitet, vilket till viss del är svårt att undvika. Då 

en kvalitativ textanalys alltid kommer att påverkas till viss del av författarens förförståelse. Vid 

all form av textanalys förekommer tolkning dels den tolkning som författaren genomför när hen 

skapar litteraturen men även den tolkning jag medvetet eller omedvetet lägger på materialet. 

Oavsett så innebär tolkning vissa oundvikliga risker. Det hänger till stor del på huruvida jag 

kan förstå vad den specifika texten säger kopplat till den frågeställning som ställs i 

undersökningen. För att möta detta krävs noggrann läsning av empirin och ett systematiskt 

tänk.64 Hur detta hanteras framkommer i operationaliseringen. 

Forskningsetiska övervägande 
All verksamhet som får konsekvenser för andra människor måste bedömas utifrån etiska 

normer.65 I denna undersökning förekommer inga interjuver eller observationer varav de etiska 

övervägandena inte är många. Det som kan komma att påverka undersökningen är författarens 

förförståelse vilket kan påverka undersökningen resultat. Genom ett systematiskt och noggrant 

spårbart arbete med en metod som kan reproduceras och en strävan efter att förhålla sig objektiv 

som författare omhändertas den problematiken. Likväl kan även undersökningens resultat 

komma att påverka framtida läsare av undersökningen och det är således viktigt att 

undersökningen förhåller sig till de åtgärder som beskrivits ovan. Utöver detta försöker jag 

förhålla mig aktiv till de Cudos-krav som finns beskrivna av Vetenskapsrådet. Det innebär till 

exempel att det resultat jag kommer fram till kommer laddas upp på Diva och således göras 

tillgängligt för övriga att läsa. Samt att jag under hela arbetet strävar efter ett kritiskt granskande 

förhållningsätt.66 

Material och källkritik 
Det material som använts i undersökningen består av skriven text. Vilket i den här 

undersökningen har visat sig mest lämpligt då interjuver inte varit möjligt på grund av 

kontakter, ekonomiska medel och sekretess. Vilket annars hade varit att föredra, då dem hade 

kunnat ge mer utförliga svar än den tillgängliga litteraturen. Litteraturen valdes genom initiala 

övergripande sökningar på Gulfkriget som därefter ledde in mot SAS bidrag i Gulfkriget och 

slutligen resulterade i fem böcker. Skrivna av tre patrullmedlemmar, en journalist och en övrig 

medlem i SAS.  

 

 

 

                                                 
62 Johannessen, Tufte, 2003, s.106 
63 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2017, s.211 
64 Johannessen, Tufte, 2003, s.110–115 
65 Ibid, s.59 
66 Vetenskapsrådet, 2017, s.13 



Petter Ericsson 2018-05-07  

OP 15-18 

Sida 16 av 29 

 

Litteraturen har därefter granskats utifrån de fyra källkritiska principerna.67 Den valda 

litteraturen har dock en styrka i att tre av författarna var där och är således förstahandskällor av 

vad som skedde. Förutom Journalisten Michael Asher som granskat Chris Ryan och Andy 

Mcnab utsagor genom att intervjua ögonvittnen och Ken Connor. Framförallt är även källorna 

beständiga vilket möjliggör granskning av materialet i efterhand och bidrar således till 

undersökningens reproducerbarhet.  

 

Materialet består således av fem böcker nämligen: 

• Asher, Michael, Real bravo two zero, 2003 

• Coburn, Mike, Soldier five: the real truth of the Bravo Two Zero mission, Mainstream, 

Edinburgh, 2004 

• Connor, Ken, Elitstyrka SAS: från ökenkrigare till ghost force, [Ny utg.], Historiska 

media, Lund, 2003 

• McNab, Andy, Bravo två noll: den sanna berättelsen om en kommandostyrka bakom 

fiendelinjerna i Irak, Forum, Stockholm, 1994 

• Ryan, Chris, Den ende som kom undan, Forum, Stockholm, 1995 
 

Det som behöver lyftas angående materialet är främst: Tendensfriheten i samtliga av böckerna 

då samtliga är skrivna av personer som någon gång ingått i Special Air Service och därför har 

en viss bias till SAS. De tre böckerna skrivna av patrullmedlemmarna (Andy McNab, Chris 

Ryan, Mike Coburn) behöver också särskilt lyftas då de inte är oberoende av varandra då 

samtliga var patrullmedlemmar i bravo två noll.  Dessutom är det viktigt att lyfta tidskriteriet 

då Mike Coburns bok är skriven 13 år efter händelsen.  

 

Det är dock en fördel i det här fallet då både Chris Ryan och Andy McNab fått en del kritik för 

att deras böcker är överdrivna, särskilt gällande den flykt och det motstånd de påstår att de 

mötte. Men eftersom undersökningen är intresserad av den special reconnaissance som 

genomfördes och inte flykten, bedöms det därför inte ge inverkan på resultatet. Michael Ashers 

bok kombinerat med Mike Coburns och Ken Connors kommer därför nyttjas primärt. Michael 

Ashers bok bygger på intervjuer med primärt irakiska ögonvittnen varav tendensfriheten även 

kan ifrågasättas gällande hans bok. Ken Connor bok bygger på flertalet böcker och interjuver. 

Boken ger även insikt i SAS som förband och de friktioner som förbandet drabbades av under 

Gulfkriget och nyttjas därför primärt för att belysa det. Genom att nyttja empiri med patrullens 

perspektiv och det irakiska perspektivet säkerställs undersökningen validitet. Att nyttja tre 

böcker för att representera patrullen motiveras med att det är patrullen som är i fokus och att 

empirin är omdiskuterad. Samt att Andy McNab´s och Chris Ryan´s böcker endast används för 

att vidimera Mike Coburn´s utsagor. De tillfällen en professionell svensk översättning fanns 

valdes den boken, eftersom författarens modersmål är svenska. Engelsk språkigt underlag för 

undersökningen har översatts av författaren själv. Där inte översättning varit tydlig för 

författaren har ett svensk-engelskt lexikon nyttjats.  

  

                                                 
67 Thurén, 1997, s.11 
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Operationalisering 
Undersökningens operationalisering tar sin utgångpunkt i Westbergs teori beskriven i kapitel 

två. Utifrån beskrivningen i teorikapitlet av principerna tas indikatorer fram för att eftersöka 

huruvida teorin kan förklara patrullens misslyckande. 

 

Förberedelsefasen 

Koordinering  

Principen bryts ner till följande indikatorer: 

• Genomfördes Koordinering/orientering med/om någon av följande: Undsättnings/larm 

styrka, ledning, markstridskrafter, luftstridskrafter, högre chef? 

• Användes samverkansbefäl? 

• Genomfördes samordning med mottagaren av informationen? 

 

Granskning 

Principen bryts ner till följande indikatorer: 

• Granskades och omprövades planen/ tidigare bedömningar kontinuerligt? 

• Uppdaterades underrättelser om operationsområdet, väder och motståndaren? 

• Omhändertogs några lärdomar från tidigare uppdrag? 

 

Genomförandefasen 

Skydd & skyl 

Principen bryts ner till följande indikatorer: 

• Fanns skydd & skyl i den terräng de framryckte och senare observerade från? 

• Fanns det en täckmantel och flyktplan för ingående personal? 

• Fanns tillgång till understöd eller larmstyrka? 

 

Rapportering 

Principen bryts ner till följande indikatorer: 

• Genomfördes kontinuerlig rapportering? 

• Förekom sambandsbortfall? 

• Hur genomfördes rapporteringen? 

 

Exploatering  

Principen bryts ner till följande indikatorer: 

• Omsattes inhämtad information omedelbart? 

• Fanns flexibiliteten att övergå till att lösa annan uppgift? 

• Genererade exploateringen nya startpunkter för inhämtning? 

 

Relativ säkerhet 

• Inkom tillräckligt med information om målet, så att ett agerande mot det var möjligt?  

  



Petter Ericsson 2018-05-07  

OP 15-18 

Sida 18 av 29 

 

4. Analys 
Kapitlet presenterar analysen av Bravo två noll special reconnaissance uppdrag under 

Gulfkriget 1991. Inledningsvis finns en kort introduktion till patrullen Bravo två noll. Därefter 

presenteras analysen utifrån principerna indelat efter de två faserna. Slutligen presenteras en 

sammanfattning. 

Bravo Två Noll, Gulfkriget 1991 

Den 18 januari 1991 sköt Irak sju Scudrobotar på israel.68 För att möta det nya hotet beslutades 

det att SAS skulle spana efter mobila Scudramper längs med en försörjningsväg i Irak. Tre 

patruller skickades till området, en av dessa var Bravo två noll som bestod av åtta soldater.69 

Djupt inne i fientligt territorium upprättade de en observationsplats bara för att dagar senare bli 

upptäckta och tvingas på flykt. 70 

Förberedelsefasen 

Koordinering  

Genomfördes Koordinering/orientering med/om någon av följande: Undsättnings/larm styrka, 

ledning, markstridskrafter, luftstridskrafter, högre chef? 

 

I förberedelsefasen finns spår av Koordinering.  

I ordergivningen nämns framförallt närvaron av andra enheter i operationsområdet, samt 

anropssignaler vilket tyder på koordinering med sambands/ledningsresurser.71 Utöver det 

framgår gruppens egna koordinering i form av val av utrustning, praktiska smådetaljer samt 

intern synkronisering rörande uppgiften och vad som skulle åstadkommas.72 I samband med 

ordergivningen framgår även den koordinering som genomfördes med högre chef då patrullen 

återberättade deras genomförandeide för högre chef och således kunde högre chef kontrollera 

att patrullen uppfattat uppdraget så som det ursprungligen var tänkt.73 Utanför gruppens och 

högre chefs ramar framgår koordinering med den pilot som skall flyga patrullen till 

operationsområdet. Genom att piloten håller sin ordergivning och flera kortare samtal.74 

Ingenstans i empirin framgår att någon samverkan eller samordning genomförts med 

undsättnings/ larmstyrkan eller de luftstridskrafter med uppgiften att slå mot eventuella mobila 

Scudramper. 

 

Trots den koordinering som genomförs med piloten blir patrullen lämnad endast två kilometer 

från sin observationsplats, detta innebär att civila hör när de anländer, vilket hade kunnat 

påverka uppdraget om meddelandet till de irakiska soldaterna hade tagits på allvar.75  I längden 

hade det kunnat resultera i att patrullen blivit upptäckt redan dag ett. Delgivningen av felaktiga 

frekvenser och den generella avsaknaden av samband innebär att även om patrullen hade fått 

syn på en mobil Scudramp inte hade haft möjlighet att agera mot Scudrampen. Då 

informationen inte hade kunnat vidarebefordras. Avsaknaden av koordinering med 

luftstridskrafter tyder på att även om samband funnits är det inte säkert att ett anfall mot en 

eventuell Scud hade lyckats beroende på patrullens färdighet med att kalla in stridsflyg. 

                                                 
68 Asher, 2002, s.35 
69 Ibid., s.37 
70 Ibid., s.247 
71 Coburn, 2004, s.23-24,27,277; Ryan, 1995 s.39 
72 Coburn, 2004, s.27; McNab, 1994 s.65  
73 Coburn, 2004, s.28; McNab 1994, s.54 
74 McNab, 1994 s.37, 65, 71; Ryan, 1995 s.38 
75 Asher, 2002, s.73 
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Analysen visar på att viss koordinering förekommit, trots det är det tydligt att det inte 

genomförts i tillräcklig utsträckning. 

 

Användes samverkansbefäl? 

Empirin nämner varken förekomsten eller närvaron av samverkansbefäl. Vilket teorin menar 

på är näst intill en förutsättning för att uppdraget ska bli lyckat. Det är därmed tydligt att 

avsaknaden av samverkansbefäl kan vara en förklaring till uppdragets misslyckande. Hade 

samverkansbefäl använts hade eventuellt vissa brister kunnat undvikas såsom felaktiga 

frekvenser. 

 

Genomfördes koordinering med mottagaren av informationen? 

Empirin nämner varken förekomsten eller närvaron av någon form av koordinering med 

mottagaren av information. Detta innebär att det inte tydligt framgår vem som skulle ha 

informationen och ingen koordinering hade således skett. 

Granskning 

Granskades och omprövades planen/ tidigare bedömningar kontinuerligt? 

I empirin framgår det att planen minst har granskats två gånger i samband med presentation för 

högre chef, genom att högre chef ställde frågor i form av: Vad händer om? Patrullen genomförde 

även interna diskussioner av planen, där olika planer och omfallsplaner behandlades. Även 

förövning av diverse ingående moment av uppdraget genomfördes. Planen har således 

granskats kontinuerligt under den tillgängliga tid som funnits för planering.76 Det innebar att 

trots de friktioner patrullen stöter på så finns det en förståelse över vad som behöver 

åstadkommas. 

 

Uppdaterades underrättelser om operationsområdet, väder och motståndaren? 

Under förberedelserna inför uppdraget uppdaterades underrättelserna löpande. Dock förekom 

ingen uppdatering av underrättelser under genomförandet.77 Det innebär att patrullens planering 

kunde vara dynamisk och genomförandeidén kunde anpassas efter aktuella underrättelser. En 

källa visar dock på att de underrättelser som fanns tillgängliga för SAS var undermåliga och 

strategiska underrättelser saknades helt och hållet.78 Patrullen fick bland annat använda kartor 

framtagna för flyget eftersom kartor med större detaljupplösning saknades.79 

 

Omhändertogs några lärdomar från tidigare uppdrag? 

Empirin är tvetydig, de valde visserligen att anpassa sin observation till nattetid då aktuella 

underrättelser visade på att de mobila Scudramperna flyttades nattetid.80 Samtidigt som de valde 

att inte lyssna på högre chefs förslag att använda fordon. I övrigt visar även empirin på att 

tidigare lärdomar fanns från strid i öken men att regementet inte hade dessa i beaktande under 

Gulfkriget.81  

 

 

 

  

                                                 
76 Coburn, 2004, s.24,26-28; McNab, 1994, s.54,70; Ryan, 1995, s.19,25-26  
77 Coburn, 2004, s.29; McNab, 1994, s.31-32,63 
78 Connor,2003, s.395–397 
79 Ibid., s.392 
80 Coburn, 2004, s.39-40 
81 Asher, 2002, s.244; Connor, 2003, s.417 
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Genomförandefasen 

Skydd & skyl 

Fanns skydd & skyl i den terräng de framryckte och senare observerade från? 

Möjligheten till skydd & skyl var kraftigt begränsat under uppdraget. Till att börja med så 

genomfördes tilltransporten nattetid vilket var tänkt att ge skyl åt dem men på grund av fullmåne 

och ljus från omkringliggande byar så gav det inte skyl.82 Landskapet var dessutom platt med 

få platser med skyl och marken bestod till stor del av berggrund med ett tunt lager sand.83  

 

Avståndet mellan helikopterlandningsplatsen och observationsplatsen var endast två 

kilometer.84 Vilket gjorde att deras närvaro i området redan var känd när de landade på grund 

av ljudet, detta röjde dock inte patrullen trots att civila larmat den närliggande basen. Då den 

irakiska armen trodde att det var deras egen helikopter.85  

 

Empirin visar även på att det fanns två bemannade luftvärnspositioner väldigt nära deras 

observationsplats och en mindre mängd byggnader i närområdet.86 Den valda 

observationsplatsen erbjöd bra skyl men inte särskilt mycket till skydd. Platsen var dock fullt 

tillräcklig för patrullen och deras utrustning.87 Det var dock här patrullen blev upptäckta av 

föraren på bulldozern och därmed tvingades på flykt.88 

 

Allt detta innebär att ur en skydd & skyl synpunkt var platsen dålig, visserligen fanns mycket 

god sikt. Men att försöka hålla sig gömd på en yta med begränsat antal gömställen såsom ett 

ökenlandskap naturligt är, torde risken för upptäckt vara högre. 

 

Fanns det en täckmantel och flyktplan för ingående personal? 

Ja, fast den inlämnade flyktplanen överensstämde inte med patrullens. Patrullen hävdar att deras 

överenskomna flyktplan tog dem till Syrien medans SAS ledning hävdar att deras plan tog dem 

tillbaka till Saudiarabien.89 Patrullen försågs även med flyktkartor.90 Patrullens täckmantel var 

att de var en undsättningsstyrka som letade efter en nerskjuten pilot. Det var trovärdigt med 

tanke på hur långt in i landet de var.91  

 

Detta innebär att det fanns etablerade procedurer ifall flykt skulle bli nödvändig, empirin är 

dock tydlig med det missförstånd som rådde angående flyktplanen. Det är därmed tydligt att 

det inte spelar någon roll vad som planeras om inte planen följs. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Coburn, 2004, s.35; Ryan, 1995, s.46 
83 McNab, 1994 s.85 
84 Asher, 2002, s.73; Ryan, 1995 s.38 
85 Asher, 2002, s.72-73 
86 Coburn, 2004, s.36,41-42; McNab, 1994 s.94 
87Asher, 2002, s.38-39,46-47; Coburn, 2004, s.38-39; McNab, 1994, s.89; Ryan, 1995, s. 52 
88 Asher, 2004, s.64-65; Coburn, 2004, s.70-73; McNab, 1994, s.99-103; Ryan, 1995, s. 59-60 
89 Asher, 2002, s.91; Coburn, 2004, s.24,278; Connor, 2003, s.414; Ryan, 1995 s.42-43, 219 
90 McNab, 1994 s.32 
91 Coburn, 2004, s.24; McNab, 1994, s.48; Ryan, 1995, s.39 
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Fanns tillgång till understöd eller larmstyrka? 

Empirin är tvetydig, empirin visar på att det fanns en larmstyrka tillgänglig. Den larmstyrkan 

skickades dock inte ut initialt till området.92 Utöver den larmstyrka som fanns skulle understöd 

från flyg kunna ledas in från AWACS flygplan vid anrop skulle dessa plan kunna svara inom 

ett par sekunder dygnet runt.93 Dessa visade sig efter uppdragets slut inte finnas i området.94 

Empirin visar även på att de gånger flygunderstöd kallades in under Gulfkriget som helhet 

kunde det ta upp emot en timme innan flyget var på plats. Det har senare framkommit att SAS 

inte hade någon prioritet på flygunderstöd överhuvudtaget under Gulfkriget.95 Detta innebär att 

det etablerade skyddsnät bestående av understöd från stridsflyg och larmstyrka fanns i planen 

men inte i verkligheten. Vilket tyder på en brist i dels koordinering och i procedurer. 

Rapportering 

Genomfördes kontinuerlig rapportering? 

Patrullen skickade en rapport innan sambandet slutade fungera.96 Även den rapport som faktiskt 

skickades, skickades aldrig direkt till ledningen av förbandet utan gick via en annan station.97 

Det innebär att sambandsbortfallet existerade redan från start på uppdraget. Detta borde ha varit 

en varningsklocka för ledningen omedelbart, men förbisågs. 

 

Förekom sambandsbortfall? 

Ja, undantaget den första rapporten direkt efter flygtransporten så hade patrullen 

sambandsbortfall över tiden. 98 Bortsett från att SAS ledning lyckades mottaga några 

meddelanden så kunde de på inget sätt kommunicera med varandra. 

 

Hur genomfördes rapporteringen? 

 

”Under det här uppdraget skulle vi försöka skicka en lägesrapport varje dag, tala 

om var vi fanns, rapportera allt vi hade fått fram om fienden i området eller vad vi 

hade gjort med dem, meddela våra närmaste planer och lämna annan information 

av intresse.”99 

 

Det visade sig dock omöjligt. Patrullen hade tre sambandsmedel med sig, en radio (PRC-

319100), satellitkommunikation och fyra nödsändare gjord för att prata med flygplan.101 

Patrullen hade dock givits strikta order om att endast nyttja satellitkommunikationen ifall de 

såg en Scud. Eftersom ledningen var oroade över att patrullerna skulle bli pejlade102.103 En order 

de senare bröt, men fick fortfarande inget samband eftersom den var trasig.104 De försökte 

upprätta samband med samtliga sambandsmedel utan framgång vid flertalet tillfällen.105 Det 

fanns en stående order angående sambandsbortfall, som innebar att en ny radio skulle flygas ut 

                                                 
92 Asher, 2002, s.92-93, 245; Coburn, 2004, s.76-77,83,278; Ryan, 1995, s.219  
93 Coburn, 2004, s.24-25; McNab, 1994 s.51 
94 Coburn, 2004, s.277; Connor, 2003, s.403; Ryan, 1995, s.218 
95 Connor, 2003, s.403,420 
96 Coburn, 2004, s.40 
97 Ibid., s.65 
98 Coburn, 2004, s.44-45; Connor, 2003, s.394; McNab 1994 s.91,96; Ryan, 1995 s.54,58 
99 McNab, 1994 s.91 
100 HF/VHF Radio 
101 Asher, 2002, s.55-56; Coburn, 2004, s.25-26; Ryan, 1995 s.39 
102 Pejling är en metod för att lokalisera en radiosändare. 
103 Coburn, 2004, s.26; Ryan, 1995, s.58 
104 Connor, 2003, s.398 
105 Asher, 2002, s.59; Coburn, 2004, s.45,67-68 
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till patrullen men processen påbörjades aldrig.106 En förklaring till en del av sambandsbortfallet 

kan vara att en del av empirin tyder på att patrullen saknade utbildning på 

satellitkommunikationen, varav de därmed tvingades snabbutbildas på systemet.107 Bristande 

utbildning kan därför även det vara en förklaringsfaktor till varför sambandet misslyckades. 

Utöver det är empirin överens om att patrullen delgivits felaktiga frekvenser för sitt 

primärsamband.108 

Exploatering 

Omsattes inhämtad information omedelbart? 

Ingen kvalificerad information inhämtades och skickades till informationsmottagaren. 

 

Fanns flexibiliteten att övergå till att lösa annan uppgift? 

Ja, patrullen hade med sig vapen för att kunna lösa andra uppgifter.109 Patrullen hade även 

förmåga till att leda in stridsflyg i operationsområdet.110 Empirin visar på att patrullen utöver 

personliga vapen bestående av automatkarbiner och lätta kulsprutor, även medtog pansarskott, 

granater, minor och sprängmedel. Således fanns möjligheten att till viss del kunna lösa annan 

uppgift. Detta innebär att patrullen hade kunnat utnyttja en uppkommen situation och hade viss 

handlingsfrihet att kunna agera.111 

 

Genererade exploateringen nya startpunkter för inhämtning? 

Ingen information skickades in varav exploatering därmed inte var möjligt. 

Det innebär att relativ säkerhet inte kunde uppnås. 

 

Relativ säkerhet 

Inkom tillräckligt med information om målet, så att ett agerande mot det var möjligt?  

Eftersom ingen insamlad information skickades till högre chef, så är det således omöjligt att 

relativ säkerhet skulle uppnås. 

 

  

                                                 
106 Coburn, 2004, s.46,65,69; Ryan, 1995 s.58 
107 Coburn, 2004, s.24-26; McNab. 1994, s.44 
108 Asher, 2002, s.245; Coburn, 2004, s.66,277; Connor, 2003, s.391,398 
109 Coburn, 2004, s.51; Ryan, 1995 s.26-27,37 
110 Asher, 2002, s.45; Coburn, 2004, s.24; McNab, 1994, s.40  
111 Coburn, 2004, s.28,51–52 
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Sammanfattning 
Analysen visar på att flertalet delar i förberedelserna och genomförandet gick fel. 

I empirin framkommer att patrullen tog med tre olika sambandsmedel varav ett hade felaktiga 

frekvenser, det andra var trasigt och det tredje saknade täckning eftersom inga AWACS fanns 

i området. Det rådde även missförstånd över vilka sambandsmedel som fick nyttjas. Ändå visar 

analysen på att viss koordinering angående ledning/samband genomfördes. Trots detta fallerade 

sambandet och således möjligheten till rapportering under hela uppdraget vilket innebar att 

ingen exploatering av den inhämtade informationen kunde ske. Den enda möjliga 

exploateringen under uppdraget var därför de egna initiativ patrullen kunde ta inom ramen för 

sin uppgift. 

 

Vidare visar empirin på att möjligheten till skydd & skyl var kraftigt begränsat under uppdraget, 

operationsmiljön var platt med mycket god sikt, således fanns det få platser för patrullen att 

söka skyl. Utöver detta landade helikopter inom hörselavstånd till den tänkta 

observationsplatsen trots att koordinering genomförts. Vilket ledde till att civilbefolkningen 

meddelade deras ankomst till närmsta militära bas, som tur var trodde motståndaren att det var 

deras egen helikopter och således undvek patrullen att bli upptäckta redan första dygnet. Platsen 

för observationsplatsen visade sig senare vara inom ett par hundra meter från två olika 

luftvärnspositioner. 

 

Kombinationen med en terräng med få platser att gömma sig på och närheten till 

civilbefolkningen ledde slutligen till deras upptäckt. Detta innebär att patrullen var utan 

samband djupt in bakom fiendens linje utan möjlighet till understöd av någon form. När 

patrullen väl var upptäckt var de därför tvingade att ta till sin flyktplan som inte överensstämde 

med den som ledningen hade tillgänglig. Detta innebär att det fanns etablerade procedurer för 

ifall flykt skulle bli nödvändig, empirin är dock tydlig med det missförstånd som rådde. Det är 

därmed tydligt att det inte spelar någon roll vad som planeras om inte planen följs. Likväl var 

det meningen att patrullen skulle ha tillgång till flygunderstöd, något som senare visade sig inte 

ens vara prioriterat till SAS. Analysen visar dock att det fanns en larmstyrka. Detta innebär att 

det etablerade skyddsnät bestående av understöd från stridsflyg och larmstyrka fanns i planen 

men inte i verkligheten. Vilket tyder på en brist i koordineringen. 

 

Trots alla dessa brister har planen granskats och omprövats kontinuerligt kopplat till den 

tillgängliga tid för planering som fanns. Viss form av förövning av ingående moment förekom 

också. Den största bristen i granskningen och planeringen som analysen visar på är bristen på 

kvalitativa underrättelser, där bristen på uppdaterade kartor var uppenbar då patrullerna blev 

tvungna att nyttja flygets kartunderlag. Det är även tydligt att inga lärdomar från SAS tidigare 

operationer i öknen, anpassades till uppdraget. Dessutom visar analysen varken på förekomsten 

av samverkansbefäl eller frånvaron av dessa. Något som Westberg beskriver som en 

förutsättning för lyckad special reconnaissance. 

 

Allt detta innebär att relativ säkerhet inte uppnåddes under uppdraget. 
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5. Avslutning 
Kapitlet inleds med att undersökningens forskningsfråga besvaras. Därefter genomförs en kort 

återkoppling mot undersöknings syfte och problemformulering. Därefter diskuteras resultat, 

teori och metod. Slutligen presenteras undersökningens relevans mot yrkesutövningen och 

förslag på vidare forskning. 

Besvarande av undersökningens forskningsfråga 
Hur kan Anders Westbergs teori om special reconnaissance förklara utfallet av patrullen Bravo 

två noll? 

 

Teorin kan förklara och peka på flertalet brister i uppdraget. Genom brister i koordineringen 

delgavs felaktiga frekvenser och trasig utrustning vilket innebar att rapportering under 

uppdraget inte kunde ske varav tillräckligt skydd & skyl inte kunde upprätthållas under 

uppdraget då inget understöds kunde fås från larm/undsättningsstyrka. Brister i koordinering 

främst i form av bristande underrättelser omöjliggjorde tillräckligt skydd & skyl. Vilket senare 

resulterade i patrullens upptäckt. Allt detta hände trots en fungerande gransknings process. 

Brister i rapportering i form av sambandsbortfall ledde till att exploatering av inhämtad 

information inte kunde ske vilket omöjliggjorde relativ säkerhet Den enda principen som inte 

visar på stora brister är granskning då det faktiskt genomförs under planeringen av uppdraget. 

 

• Principen om koordinering uppfylldes inte. 

• Principen om granskning uppfylldes 

• Principen om skydd och skyl uppfylldes inte 

• Principen om rapportering uppfylldes inte 

• Principen om exploatering uppfylldes inte 

• Relativ säkerhet uppnåddes inte under uppdraget. 

 

Slutsats 

Undersökningen har stärkt Westbergs teori genom att teorin har prövats mot ett nytt fall och 

kunnat förklara hur det misslyckades. Undersökningen har således breddat teorins 

förklaringskraft inom området special reconnaissance. 

Återkoppling syfte och problemformulering 
Undersökningens syfte var att pröva Anders Westberg teori om special reconnaissance 

förklaringskraft genom en kvalitativ fallstudie av patrullen Bravo två noll under Gulfkriget, 

1991. Då teorin inte tidigare hade blivit prövad av någon utomstående och endast hade prövats 

gentemot äldre fall, har nu detta genom en spårbar och noggrann teoriprövning gjorts möjligt. 

Således har undersökningen breddat förståelsen för special reconnaissance och således bidragit 

till att stärka Westbergs teori. Även fast empirin varit något ensidig och delar av den ifrågasatt 

anser jag att det har omhändertagits i tillräcklig utsträckning för att undersökningens syfte och 

problemformulering skall anses uppfyllt. Då empirin representerar den empiri som finns 

tillgänglig om fallet.  
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Diskussion 
Resultatdiskussion  

Resultatet visar på att det var flera principer som inte uppfylldes under uppdraget. Intressant 

kopplat till rapportering är hur flera andra principer tydligt är beroende av sagda princip. Till 

exempel är delar av skydd & skyl beroende av att en rapportering sker för att ett agerande skall 

vara möjligt. Exploatering är också i stor del beroende av rapportering då det krävs att 

information skickas för bearbetning för att exploatering skall vara möjlig. Det är för mig tydligt 

att den viktigaste principen i genomförandet således är rapportering och skydd & skyl. Det kan 

självklart bero på den operationalisering som gjorts. Men operationalisering tar sin 

utgångspunkt i den beskrivning av principerna som Westberg genomfört. Operationaliseringen 

skulle därmed kunnat genomföras med fler indikatorer men jag är inte säker på att det 

nödvändigtvis hade höjt undersökningens validitet. Resultatet visade på flera saker som inte 

fungerade i tillräcklig utsträckning vilket tyder på problem i förberedelserna såväl som i 

genomförandet. Sambandsproblematiken som är en av dessa större friktioner torde kunnat 

förhindras om kontroller av utrustningen och frekvenser genomförts innan uppdragets början. 

Medans  

 

Det skapar flera intressanta infallsvinklar då special reconnaissance självklart kan genomföras 

även utan direkt rapportering. Teorin tar höjd för att rapportering även kan ske indirekt via till 

exempel ”Brevlåda” eller i efterhand men det skapar då begränsningar i exploaterings 

principen. Då ett direkt utnyttjande av informationsövertaget inte längre är möjligt. 

 

För forskningsområdet inom special reconnaissance innebär undersökningen att teorin har 

prövats gentemot ännu ett fall vilket innebär att teorin stärks i och med att teorin kunde förklara 

utfallet. Det innebär i sin tur att förståelsen kring special reconnaissance har ökat. Vilket även 

innebär att undersökningen har uppfyllt sitt syfte och fyllt den lucka som tidigare identifierats, 

nämligen att teorin inte tidigare hade prövats av någon utomstående. 

 

Teoridiskussion  
Resultatet visar på att teorin kan förklara Bravo två nolls misslyckade special reconnaissance 

uppdrag, vilket stärker teorin men även valet av teorin. I efterhand kan jag ställa mig något 

frågande till vad relativ säkerhet faktiskt säger och huruvida det är ett nödvändigt begrepp. Då 

det under den här undersökningen inte har upplevts tillföra något. Jag anser att relativ säkerhet 

inte gör mer än att konstatera att det är ett misslyckat eller lyckat uppdrag.  

 

Med det sagt har övriga delar av teorin varit bra och principerna lämpliga. Jag ser även efter 

undersökningen ett alternativt användningsområde av teorin. Den skulle kunna nyttjas för att 

utvärdera och därmed utveckla special reconnaissance uppdrag. Jag anser principerna utgör en 

bra grund för det. Kopplat till tidigare forskning har Leong Kok Wey skrivit att det finns mycket 

att lära från äldre teoretiker och principer. Således skulle det gå att lyfta in äldre etablerade 

principer i teorin för att se om det ger en ännu bättre bild av special reconnaissance. Jag tänker 

då primärt på principer som till exempel enkelhet. Likväl uppfattar jag att teorin kan beskriva 

det specifika med special reconnaissance men att den hade behövts utvecklas med mer 

generella principer för att förklara planering och förberedelser på ett mer nyanserat sätt. 

 

Teorin är specifik och kan förklara det som i det här fallet är specifika friktioner som påverkar 

special reconnaissance således är det möjligt att mer generella förklaringar inte framkommer i 

denna undersökning. Westbergs principer har stundtals uppfattats som något röriga då några av 

dem uppenbarligen är beroende av varandra för att uppfyllas. Detta innebär att teorin inte är 

lika enkel att nyttja såsom jag först påstått. 
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Teorivalet har för undersökningen varit lämpligt och jag är övertygad om att teorin har gjort ett 

bättre jobb att förklara uppdraget än om en mer generell teori som till exempel Spulak eller 

Collins använts. Likväl anser jag att McRaven teori inte heller hade kunnat användas då den är 

utformad för en helt annorlunda uppgift och således hade haft svårt att påvisa samma 

problematik som Westbergs teori belyser.  

 

Kopplat till tidigare forskning fortsätter teorin fylla den lucka som tidigare funnits inom 

specialoperationer och special reconnaissance och bidrar till forskningsområdets samlade 

kunskap. Tillsammans med McRavens teori om direct action skapar dessa två en startpunkt 

tillsammans med övrig teoretiker för en teori för och om specialoperationer som helhet. Vilka 

tillsammans bidrar till helhetsförståelsen av specialoperationer.  

 

Metoddiskussion  

Metodvalet har i efterhand varit lämpligt, då enfallstudie som metoden och kvalitativ textanalys 

medgett att fallet kunnat studeras på tillräckligt djup. Med det sagt har jag svårt att tro att en 

kvantitativ metod hade nått särskilt skilda resultat. Vad som utspelade sig för bravo två noll är 

en exponentiellt ökande mängd friktioner som kombinerat med upptäckten i 

observationsplatsen leder till att patrullen inte kunde lösa sin uppgift. Trots detta anser jag det 

viktigt att poängtera det som Christopher Marsh, James Kiras & Patricia Blocksome tidigare 

lyft nämligen att det är viktigt att flera olika metoder testas inom forskningsfältet eftersom 

specialoperationer är komplexa operationer och således behöver förstås ur flera olika perspektiv 

och nivåer. För att dra mer generella slutsatser hade undersökningen behövt genomföras bredare 

såsom en jämförande tvåfallstudie alternativt lyftas till en högre nivå. En jämförande fallstudie 

hade således kunnat göra studien mer generaliserbar men samtidigt kunnat leda till att fallen 

inte kunnat studeras tillräckligt djupt. 

 

Valet av fall behöver i efterhand diskuteras, valet av fall valdes slutligen på tillgänglig empiri. 

Det skrivs som sagt inte mycket om special reconnaissance därav valdes ett fall som var 

omskrivet. Med det sagt är jag övertygad om att det måste finnas fler och modernare fall att 

undersöka dessvärre har inte jag lyckats finna dem. Om jag hade gjort om undersökningen hade 

jag valt att lägga mer tid på eftersökning av empiri för att eventuellt kunna finna ett modernare 

fall. Då det är av särskild vikt kopplat till att specialoperationer är under ständig förändring.  

 

Med det sagt bygger fallet på de utsagor som funnits tillgängliga, den dag mer information blir 

tillgänglig rörande fallet vore det relevant att återigen pröva fallet gentemot teorin. 

Undersökningen nyttjar visserligen förstahandskällor men tillgång till de rapporter som skrevs 

efter operationens slut hade tillfört undersökningen mycket. Då säkerligen flera detaljer rörande 

operationen är hemligt. Undersökningen har gjort ett försök att gå på djupet med uppdraget och 

delar av empirin är som tidigare skrivet omdiskuterat då särskilt Chris Ryan och Andy McNab. 

Deras böcker har under hela undersökningen nyttjas sparsamt av just den anledningen. Trots 

det har det varit nödvändigt att ta med dem i enskilda delar då de beskriver olika delar olika 

utförligt.  

 

Undersökningens avgränsades till ”Upptäckten” i observationsplatsen. Det har i efterhand varit 

en bra avgränsning då mycket av den kritik som riktats mot dess författare riktas just mot den 

flykt som genomfördes och de händelser som utspelades där. Samtidigt kopplat mot 

problemformuleringen och forskningsfrågan så var inte flykten av intresse. Det har således varit 

en för undersökningen lämplig avgränsning. 
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Relevans för yrkesutövningen 
Det är tydligt att principerna koordinering, granskning, skydd & skyl, rapportering och 

exploatering som ingår i teorin mycket väl kan användas som ett stöd vid planering av special 

reconnaissance men likväl uppfattar jag att de säkerligen kan användas vid planering av 

reguljär spaning. Om dessa principer nyttjas vid planering kan således flera av de brister och 

friktioner som patrullen i det här fallet utsattes för undvikas. Vilken i längden då skulle bidra 

till ökad säkerhet för patruller som genomför special reconnaissance. 

 

Det jag uppfattar som gör teorin mer specifik mot specialoperationer är principen om 

exploatering alltså att kunna utnyttja tillfälliga informationsövertag och ta initiativ inom ramen 

för uppgiften, att omedelbart alternativt oerhört snabbt bearbeta informationen till 

underrättelser som går att agera på. Något som kan vara betydligt svårare för ett reguljärt 

förband att genomföra. 

 

Förutsatt att majoriteten av special reconnaissance uppdrag genomförs i enlighet med 

Westbergs principer så torde således förband som avser verka mot specialförband inneha delar 

vars uppgift är att störa kommunikationsmedel. Likväl borde således förbanden även öva för 

att verka i sådan störd miljö själva för att inte påverkas negativt av miljön. Teorin är därför även 

högst relevant för förståelse över hur en motståndare kan komma att agera. 

 

Därmed borde förberedelser vid till exempel skydd av vital infrastruktur genomföras redan i 

fred. Dessa förberedelser kan då till exempel vara att anpassa terrängen till sin fördel genom att 

ta bort potentiella gömställen och därmed göra området svårare att hålla sig gömd på. Likväl 

kan en begränsning i hur tillgänglig information om objekt och omkringliggande natur vara en 

framgångsfaktor för att möta special reconnaissance. 

Förslag till vidare forskning 
Utöver att pröva teorin gentemot modernare fall allt eftersom empiri kring dem blir tillgänglig 

hade det varit intressant kopplat mot Collins att undersöka ett fall där special reconnaissance 

givit tydlig strategisk effekt. Det hade även varit bra att pröva teorin mot fler fall, både lyckade 

och misslyckade fall då hade man med fördel kunnat genomföra en jämförande fallstudie. Här 

finns dock en problematik som jag tidigare berört nämligen att det skrivs lite om special 

reconnaissance.  

 

Likväl hade det varit intressant att utgå från de teorier om specialoperationer som bland annat 

McRaven, Spulak, Westberg och Colins skapat och slå ihop dessa med målet att få fram en teori 

som förklarar hur förband bäst möter en motståndare som genomför specialoperationer. Här 

finns en stark utomvetenskaplig koppling främst mot säkerhetsförband. Intressant hade även 

varit att likt Leong Kok Wey skriver lyfta in äldre mer etablerade principer i teorin för att se 

om det ger en ännu bättre bild av special reconnaissance. 

 

Vidare hade en jämförande kvalitativfallstudie på flera misslyckade uppdrag kunnat ge mycket 

i form av vilka principer är viktigast för genomförandet och svara på huruvida något i 

principerna är extra viktigt. Utöver special reconnaissance hade flertalet teorier kopplat till 

forskningsområdet specialoperationer tjänat på att omprövas mot modernare fall. Med tanke på 

det Kiras lyft om att specialoperationer är under ständig förändring av sin natur.  

 

 



Petter Ericsson 2018-05-07  

OP 15-18 

Sida 28 av 29 

 

6. Litteratur och källförteckning 

Litteratur 
Artiklar 

Bukvoll, Tor, Russian Special Operations Forces in Crimea and Donbas, Russian Military 

Power (2016) 

 

Gray, Colin S, Handfuls of Heroes on Desperate Ventures: when do Special Operations 

Succeed?, Military Database, 29, 1 (1999) 

 

Kiras, James D, A Theory of Special Operations: “These Ideas Are Dangerous”, Special 

Operations Journal, 1:2, (2015): 75-88 

 

Leong Kok Wey, Adam, Principles of Special Operations: Learning from Sun Tzu and 

Frontinus, Comparative Strategy, 33:2, (2014): 131-144 

 

Marsh, Christopher & Kiras, James & Blocksome, Patricia, Special Operations Research: Out 

of the Shadows, Special Operations Journal, 1:1, (2015): 1-6 

 

Westberg, Anders, To See and Not to Be Seen: Emerging Principles and Theory of Special 

Reconnaissance and Surveillance Missions for Special Operations Forces, Special Operations 

Journal, 2:2, (2016): 124-134 

 

Böcker 

Clausewitz, Carl von, Om kriget, Bonnier fakta, Stockholm, 1991 

 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud,  

Lena, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, 

Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 

 

Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., 

Liber, Malmö, 2003 

 

McRaven, William H., Spec ops: case studies in special operations warfare : theory and 

practice, Presidio, Novato, CA, 1995 

 

Thurén, Torsten, Källkritik, 1. uppl., Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1997 

Yin, Robert K., Case study research: design and methods, 5. ed., SAGE, London, 2014 

 

Rapporter, andra källor 

Anders Westberg (2016) IN SILENCE TOWARDS THE UNKNOWN: PRINCIPLES OF 

SPECIAL RECONNAISSANCE AND SURVEILLLANCE, NAVAL POSTGRADUATE 

SCHOOL, MONTEREY, CALIFORNIA 

 

Operativ doktrin 2014: OPD, Försvarsmakten, Stockholm, 2014 

 

Robert G. Spulak, Jr. (2007) A Theory of Special Operations The Origin, Qualities, and Use of 

SOF, JSOU Report 07-7, The JSOU Press Hurlburt Field, Florida 

 



Petter Ericsson 2018-05-07  

OP 15-18 

Sida 29 av 29 

 

U.S. Department of the army, special operations, ADRP 3-05,2 – 

 

God forskningssed [Elektronisk resurs], Reviderad utgåva, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2017, 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ Hämtad: 2018-05-03 11:00 

Källor 
Asher, Michael, Real bravo two zero, 2003. 

 

Billiere, Peter De La, Storm Command: personal account of the Gulf War, New ed, 

HarperCollins, 1995. 

 

Coburn, Mike, Soldier five: the real truth of the Bravo Two Zero mission, Mainstream, 

Edinburgh, 2004. 

 

Connor, Ken, Elitstyrka SAS: från ökenkrigare till ghost force, [Ny utg.], Historiska media, 

Lund, 2003. 

 

McNab, Andy, Bravo två noll: den sanna berättelsen om en kommandostyrka bakom 

fiendelinjerna i Irak, Forum, Stockholm, 1994´. 

. 

Ryan, Chris, Den ende som kom undan, Forum, Stockholm, 1995. 

 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/

