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FUTURE SOF NEED TO FIGHT THEIR TOUGHEST ENEMY TO DATE, THEMSELVES. 
 
ABSTRACT: 
The purpose of this thesis is to investigate how new risks associated with the organizational 

development of special operations forces should be best dealt with in a supplement to William 

McRaven's theory of relative superiority. The special operations’ forces structure is approaching 

the size of more conventional forces and a development of theories may be needed to address the 

growth challenges the organization is experiencing. The questions this thesis aims to answer are: 

How were the new risks present in Operation Neptune Spear and what were their consequences for 

the operation? How were these consequences managed? 

The research design contains a single case study based on text and process tracing methodology 

and analysis.  

The result of the thesis confirms that risk factors linked to organizational development can be 

traced in Operation Neptune Spear and therefore affects McRaven's theory. The author proposes a 

supplement to the theory in order to better manage these risks. 
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1. Inledning	
Operation Neptune Spear 2011 beskrivs som en framgångsrik specialoperation. Själva insat-

sen som ledde till att världens då mest eftersökta män, Osama Bin Laden, hittades och döda-

des påstås ha pågått under en timme medan planeringen av operationen pågick i tio år.1 En av 

beslutsfattarna bakom operationen var William H McRaven, mannen bakom teorin om relativ 

överlägsenhet inom specialoperationer. McRaven hade även betydelsefullt inflytande i jakten 

och gripandet av Saddam Hussein i december 2003.2  

Attackerna i USA 11 september 2001 var händelsen som inledde ett mycket omfattande kapi-

tel i USAs internationella kamp mot terrorism. Osama Bin Laden blev bokstavligen över en 

natt känd över hela världen som den mest eftersökta terroristen ansvarig för attackerna.3 

USAs militära och politiska kampanj War on Terror inleddes och uppdraget bestod i att 

skydda amerikanska intressen nationellt och internationellt.  

Användandet och efterfrågan av specialförband (från nu även benämnt SOF) har ökat de sen-

aste 50 åren med en tydlig kulmination efter attackerna 20014. Förmågan har bevisats sig i en 

rad konflikter där i första hand en diffus motståndare använder sig av okonventionella meto-

der som upplevs svåra att möta och besegra med västerländskt traditionellt metodanvändande. 

Operationerna definierades som specialoperationer av den anledningen. Det vi refererar till 

som den moderna specialförbandsstrukturen föddes under Vietnamkriget. Omkring 1960 när 

konflikten växte sig starkare tvingades USAs militära ledning anpassa sig efter en alltmer ut-

manande motståndare.5 Metoderna hos motståndaren ändrades inte nämnvärt under tiden för 

konflikten och övertygelsen att strida för ett djupare syfte tillsammans med en inarbetad för-

måga att strida okonventionellt resulterade tillslut i framgång. Blickarna vändes mot special-

förbanden. Även om USA anses ha misslyckats militärt i Vietnam fungerade specialförbands-

strategin ändå väl. Förmågan genomgick en omfattande tillväxtperiod tack vare detta faktum 

men kritiska röster ansåg att kvaliteten blev lidande på grund av den tilltagande storleken.6 

Perioden efter nederlaget i Vietnam tog hårt på USA och en nedmontering, eller snarare par-

kering, av den militära förmågan inklusive specialförbandsstrukturen, inleddes. Den publika 

opinionen var skoningslös och insynen i kriget hade skadat stora delar av den amerikanska 

krigsapparaten för att inte tala om det politiska förtroendekapitalet.   

                                                
1 Panzeri Jr, 2014. s.14 
2 Bergen, 2012. s.165 
3 Panzeri Jr, s.5 
4 SOF, Special Operations Forces. 
5 Adams, 1998. s.78 
6 Ibid. s.158 
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Verkligheten gjorde sig dock tillkänna och världen, med USA i spetsen, slungades in i den in-

ternationella terrorismens era på allvar.7 Specialförbandens förmåga blev återigen efterfrågad.  

1.1 Problemformulering 

Teorier för användande av specialförband tenderar att fokusera på attribut hos individ, utrust-

ning och operativ metod. Sedan 2001 har efterfrågan, tillväxten och användandet av USAs 

specialförband resulterat i ett femfaldigande av dess budget.8 Specialförbandsstrukturen bör-

jar närma sig de mer konventionella förbandens storlek och en utveckling av teorierna kan 

behövas för att omhänderta den växtvärk organisationen nu upplever. Tillväxten ställer höga 

krav på allt från den understödjande förmågan där materialtillförsel och support inräknas till 

behovet av snabbfotat beslutsfattande i de politiska korridorerna. Storleken på förbanden 

skapar därtill komplexitet i operationsplaneringen vilket i sin tur sätter enkelhet och snabbhet 

ur balans. Alltfler parter ingår i både planeringsstadiet och genomförandedelarna vilket skapar 

svårigheter att äga kontrollen fullt ut. USAs specialförbandsstuktur är idag massiv och lika 

komplex som vilket annat lands totala försvarsorganisation som helst. 2015 ingick ca 70 000 

personer i USSOCOM9 vilken är ett av amerikanska försvarsdepartementets försvarsgrensö-

vergripande militärkommandon. 10 Utvecklingen av detta politiska verktyg dessutom går på 

högvarv. De teorier som fortfarande är aktuella för specialförbandens agerande är skrivna när 

omfattningen var betydligt mindre, snabbare och hemligare. Diskrepansen mellan den organi-

satoriska utvecklingens bieffekter och gällande teorier skapar nya risker i behov att undersö-

kas. 

1.2 Forskningsöversikt 

Uppsatsens forskningsöversikt har till uppgift att samla och analysera det vetenskapliga nu-

läge som finns till hands inom organisatorisk utveckling av specialförband i syfte att identifi-

era nya riskfaktorer. Kronologin i forskningsöversikten är viktig för att hitta den tidsperiod 

där teorin tappar förankring till utvecklingen. En av artiklarna är skriven 2003 medan de 

andra är från 2013 fram till 2016.  

  

                                                
7 Adams, 1998. s.169 
8 Robinson, 2013. s.vii 
9 SOCOM, United States special operations command 
10 SOCOM public affairs fact book 2015. (Hämtad 2018-04-05) s.18-43 
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Forskningen inom området SOF är en förhållandevis ung vetenskap och med ung menas 

Andra världskriget och tiden strax innan. Krigstänkare som Sun Tzu (Art of War) samt Clau-

sewitz (On War) skrev om snarlika okonventionella metoder där uppgiften var att sabotera för 

motståndarens styrkor och grupperingar alternativt inhämta underrättelser som i sin tur låg till 

grund för en anpassning av krigslisten. Vietnamkriget blev konflikten som formade den mo-

derna definition av SOF som används idag. Genom att möta en okonventionell motståndare 

med en irreguljär stridsteknik tvingades USA att anpassa sitt sätt att agera på samma vis.  

 

Forskningsnuläge med fokus på organisatorisk utveckling 

I artikeln The importance of being special: Planning for the future of US special operations 

forces visualiserar Michael Fitzsimmons det tidsenliga behovet av specialförband och deras 

nästintill övermänskliga förmågor genom att argumentera för att kraftfulla investeringar bör 

utveckla och utöka denna strategiska resurs.11 Det är ingen slump att artikeln är först ut. Den 

är skriven 2003 då specialförbanden återigen utgjorde ett betydelsefullt politiskt verktyg i kri-

get mot terrorismen. Författaren påvisar att med expansion av SOF kommer också ett antal 

problemområden, eller snarare utmaningar. Politiska, operationella, strategiska och kulturella 

aspekter spelar in och han undersöker om det finns en risk att SOF växer sig för stora och på 

så vis konkurrerar med konventionella styrkor.12 Rollindelningen författaren gör är en naturlig 

del av forskningsarbetet omkring år 2000 då den officiella bilden var att SOF kunde användas 

till det mesta. Fler ansvarsområden delges där traditionell Direct Action (DA) till Information 

Operations (IO) via Combating Terrorism (CBT, idag benämnt COIN) presenterar en tänkbar 

uppgiftsbredd.1314 Fitzsimmons tar upp problemrelationen mellan kvalitet vs kvantitet enbart 

när det gäller uttagning och rekrytering vilket är intressant då privata aktörer, sk contractors, 

ännu inte vunnit mark i det annalkande politiska spelet.15 

I artikeln Global SOF and Interagency Collaboration belyser Christopher Lamb utvecklings- 

och expansionsbehovet inom SOF. Artikeln visar tydligt att ett antal år lagts till från Michael 

Fitzsimmons arbete och befäster att COIN numer utgör en betydande del av SOF:s verksam-

het, något Fritzsimmons faktiskt inte förutspådde. Lamb argumenterar för en utveckling och 

förstärkning av ett internationellt fördjupat specialförbandssamarbete baserat på teorierna runt   

                                                
11 Fitzsimmons, 2003. s.203 
12 Ibid. s.203-204 
13 COIN, Counterinsurgency. Metod för hantering av uppror som används av bl. a USA inom War on Terror 
14 Ibid. s.206 
15 Ibid. s.212 
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Interagency.16 Den naturliga anledningen är att det senaste decenniets COIN-operationer inte 

varit så framgångsrika som man önskat och den möjliga styrkan att använda fler myndigheter 

i koordinerade operationer skulle kunna bära frukt.17 Lamb refererar i sin artikel till JIATF 

som mall för sin argumentation vilket kan tendera att vara enkelspårigt.18 JIATF är en anti-

narkotikaorganisation som nådde framgångar under 1990-talet.19 Det finns en brist i artikeln 

där JIATFs verksamhet inte direkt går att översätta till internationellt koordinerade COIN-

operationer. Speciellt inte om andra nationers säkerhetsorganisationer har avgörande insyn 

och funktion. Ett sannolikt ökat tryck inom bekämpning av insurgenter som i sin tur medför 

ökad osäkerhet för USA när det gäller terrorism och en decentraliserad men koordinerad or-

ganisation som arbetar över myndighetsgränserna skulle kunna vara en tänkbar framtid för 

SOF.20 Detta mynnar i artikeln ut i hur specialförbanden direkt eller indirekt äger och deltar i 

operationer.  

 

Författaren Martin Grant menar att framtidens specialförband bör bemästra sin iver att växa 

och kvarstanna på en taktisk nivå i artikeln Zero dark squared: Does the US benefit from 

more Special Operations Forces? I och med detta bör även deras förmåga riktas mer mot att 

bedriva irreguljära operationer snarare än nålsticks-attacker av mer konventionell karaktär. 

Argumenten bygger på författarens syn på de nationer som använder sig av specialförband 

anses vara transparenta i sin myndighetsutövning vilket riskerar att rimma dåligt med dolda 

operationer av speciell karaktär.21 Även denna artikel belyser ett mycket intressant område, 

vad exakt ligger bakom definitionen special? Är det en omskrivning för att tänja på krigets 

lagar för att kunna möta en irreguljär motståndare som inte spelar efter dessa? Martin menar 

också att fler specialförband skulle innebära en risk att förmågan urvattnas då transparensen 

medför att hemlighetsmakeriet runt förbanden skulle hindra deras framgång att operera i det 

dolda.22  

 

I artikeln The Limits of Special Operations Forces från 2016 tar Austin Long fäste i special-

förbandens historia för att visualisera dess framtid. Long problematiserar till del Christopher   
                                                
16 Lamb, 2013. s.2 
17 Ibid. s.4 
18 JIATF, Joint Interagency Task Forces 
19 Lamb, 2013. s.4 
20 Lamb, 2013. s.14 
21 Grant, 2014. s.414 
22 Ibid. s.419 
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Lambs direkt vs indirekt deltagande och bygger vidare på resonemanget i ett försök att identi-

fiera och dela upp specialförbandens begränsningar i tre huvudsakliga delar.23 Första delen 

hanterar generella begränsningar inom SOF som avsaknad av försörjning och supportorgani-

sationer.24 Den första delen berör även kärnan i denna forskningsöversikt, risk. Specialoperat-

ioner har en inneboende högre acceptans för risk som också blir till en kraftfull begräsning.25 

Både politiskt men också taktiskt. Den andra och tredje delen är en problematisering av 

Lambs hypotes angående direkt vs indirekt deltagande. Long menar att en begränsning inom 

direkt deltagande inte har den effekt som man tidigare trott. Att oskadliggöra en nyckelperson 

i en insurgentgrupp gör automatiskt inte att motståndet dör ut.26 När det gäller indirekt delta-

gande (Partnerutbildning inom COIN) argumenterar Long för att kvaliteten på allierade är av-

görande för operationens framgång men i och med att det är just en proxi-partner och inte 

SOF själva som skapar den direkta effekten kan kvaliteten försämras.27 Long avslutar artikeln 

med budskapet att besinning efterfrågas hos beslutsfattarna när det gäller indirekt deltagande i 

specialoperationer och en stor förståelse för bristerna och riskerna vid direkt deltagande.28  

 

The Rise of Special Operations Forces: Generalized Specialization, Boundary Spanning and 

Military Autonomy publicerad 2016 är en artikel där Dr Eitan Shamir and Eyal Ben-Ari knyter 

orsaken till SOF kraftiga tillväxt de senaste årtiondena till intern organisatorisk dynamik sna-

rare än till externa faktorer.29 Dynamiken härleds till bland annat militära entreprenörer vilket 

kopplar väl till den utveckling av SOF vi tagit del av i forskningsöversikten. War by proxy el-

ler contractors projicerar både fysisk risk, risk för övergrepp och politisk risk från myndig-

heten i sig. Förbandens anpassningsbarhet testas mot fyra länders historiska specialoperation-

er.30 Slutligen argumenterar författarna för hur den nya militära organisationen använder an-

passningsbarheten som försäljningsargument mot beslutsfattare och därmed genererar dess 

kraftiga efterfrågan. SOF liknas vid organisatoriska uppfinningar likt drönare eller cyberstyr-

kor av författarna och tar även upp öppenhet likt de andra artiklarna och menar att samtidens 

påverkan på den militära organisationen tvingar fram en större transparens. Media, sociala 

kanaler och inte minst spelindustrin öppnar upp för ökad insyn mycket tack vare attraktions  

                                                
23 Long, 2016. s.1 
24 Ibid. s.2 
25 Ibid. s.3 
26 Ibid. s.3 
27 Ibid. s.5 
28 Ibid. s.7 
29 Shamir, 2018. s.2 
30 Ibid. s.7 



Kd Johan Lilja  2019-05-07 
OP 16 - 19 

Sida 8 av 41 
  

kraften från SOF.31 Artikeln konkluderas i sju steg där författarna övertygar läsaren om SOF:s 

speciella förmågor.32 

 

1.2.1 Sammanfattning	forskningsöversikt	

Nya risker uppkommer som resultat av den kraftiga tillväxten och i utvecklingsprocessen kan 

oönskade och ofta oattraktiva förändringsresultat förkomma som måste omhändertas. Nuläget 

inom forskningsområdet sammanfattas till ett antal områden: 

• Större SOF kräver större anslag, utvecklade metoder för att säkerställa kvalitet hos in-

dividerna och hantering av en mer komplex försörjnings- och stödorganisation. 

• Operationerna involverar fler parter. Parter betyder förband, nationer och myndighet-

er. 

• Beslutsfattandet ändrar karaktär då policy makers och krigsentreprenörer ges större 

politiskt mandat.  

• Otydliga relationer till konventionella förband som skulle kunna lösa motsvarande 

uppgifter, exempelvis US Marine Corps. 

• En globaliserad hotbild kräver organisationer anpassade för indirekt deltagande i oper-

ationer. 

• Modern informationsteknologi förstärker påverkansförmågan hos publik opinion.  

• Terrorhot saknar territoriella gränser vilket ställer krav på diplomati och militär sam-

arbetsförmåga. 

 

Utifrån forskningsöversikten konsoliderar författaren riskerna till tre huvudsakliga riskfak-

torer: 

• Storlek. Storleken på specialförbanden kan påverka operationernas resultat negativt. 

• Indirekt deltagande. Förlorad eller försvagad operationskontroll kan påverka operat-

ionernas resultat negativt. 

• Insyn. Ökad insyn kan riskera operationernas resultat negativt genom påverkan av ex-

empelvis publik opinion.  

  

                                                
31 Shamir, 2018. s.20 
32 Ibid. s.21 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen har två syften, ett teoretiskt och ett empiriskt. Det huvudsakliga syftet är att bidra 

med en teorikomplettering till William McRavens teori om relativ överlägsenhet inom speci-

aloperationer genom att undersöka hur risker kopplade till den organisatoriska utvecklingen 

av specialförband bäst bör omhändertas vid genomförandet av specialoperationer. Detta teori-

utvecklande syfte genomförs med hjälp av en fallstudie av Operation Neptune Spear.  

Ett ytterligare syfte med uppsatsen är därför empiriskt och avser att undersöka hur det kom-

mer sig att Operation Neptune Spear trots påverkan av de tre riskfaktorerna storlek, indirekt 

deltagande och insyn kunde bli så framgångsrik.  

Initialt identifieras betydande utmaningar kopplade till organisatorisk utvecklingen från gäl-

lande forskningsöversikt. Dessa utmaningar kallas härmed riskfaktorer i uppsatsen. Av bety-

dande relevans för hela studien är att McRaven själv var delaktig i planeringen av Operation 

Neptune Spear. 

1.4 Forskningsfrågor 

För att uppfylla uppsatsens två syften kommer följande forskningsfrågor att styra den empi-

riska undersökningen: 

• På vilket sätt fanns de tre identifierade riskfaktorerna storlek, indirekt deltagande och 
insyn närvarande i Operation Neptune Spear och vilka var dess konsekvenser för op-
erationen? 

• Hur hanterades dess konsekvenser? 
 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen hanterar specialoperationer utförda av vad vi kallar specialförband kopplade till 

USA under modern tid (Vietnamkriget och senare) med ett tydligt fokus på händelserna från 

11 september 2001 till nutid.  
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Forskningsdebatten inom SOF består i grova drag av fyra delar: 

 

 
 

Organisation är en grupp människor som arbetar för att nå ett gemensamt mål. Organisatorisk 

utveckling är en systematisk process för att implementera förändring där vilja och mandat 

finns för att bli bättre och mer omgivningsanpassad. Uppsatsen fokuserar på organisatorisk 

utveckling inom USA:s specialförband. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen använder en relativt linjär disposition. Inledningsvis redogörs i stort för det ökade 

användandet av specialförbanden vilket skapar ett behov av tillväxt. Problemformuleringen 

beskriver de utmaningar som är kopplade till tillväxten vilket styrks av forskningsöversiktens 

summering som benämns forskningsnuläge. Syftet samt forskningsfrågor redogörs för däref-

ter följt av uppsatsens avgränsningar som beskriver vilka områden studien ämnar fokusera på. 

Därefter följer teoriavsnittet som beskriver McRavens teori om relativ överlägsenhet inom 

specialoperationer. Metodavsnittet som följer innehåller en redogörelse om den metodologi 

uppsatsen använder vilket inkluderar enkelfallstudie, kvalitativ textanalys och process-

spårning. Metodavsnittet inkluderar även operationaliseringen av teori, fall och empiri till 

mätbart format som visualiseras i analysverktyget vilket kommer att användas i undersök-

nings- och analyskapitlet. Forskningsetiska resonemang och källkritik finns även i detta kapi-

tel. Själva undersökningen genomförs med förklarande karaktär och resultatet summeras in-

nan det avslutande kapitlet som hanterar teoridiskussionen. Där sker också återkoppling mot 

uppsatsens syfte genom att forskningsfrågan besvaras.   
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Reflektion om uppsatsens bidrag till forskningsscenen samt relevansen för yrkesutövandet 

och förslag på kompletterande forskning avslutar studien innan källorna redovisas. 

2. Teori	

2.1 Begreppsdefinitioner 

I uppsatsen kommer ett antal termer och begrepp att användas. Dessa benämner olika typer 

militära förband och organisatoriska strukturer. I forskningsöversikten finns exempel där det 

står skrivet om bl. a interagency vilket är en organisatorisk myndighetsstruktur, bestående av 

fler myndigheter som agerar under gemensam styrning för att uppnå exempelvis ett militärt 

mål. Då studien inriktar sig på den amerikanska militära strukturen utgår uppsatsen i första 

hand från deras benämningar. Att i första hand förstå skillnaden mellan special forces (SF) 

och special operation forces (SOF) kan vara till viss hjälp för vidare läsning men knappast för 

studien i stort. SOF är inbäddad i paraplyorganisationen SOCOM där Naval Special Warfare, 

Air Force Special Operations Command, Army Special Operations Command och Marine 

Special Operations Command ingår.33 34 Benämningen SF används ofta fel och är helt enkelt 

en enskild militär enhet. Uppsatsen kommer generellt använda sig av definitionen Specialför-

band eller SOF.  

Ett specialförband är tränat och utrustat att möta ett irreguljärt hot där underrättelsebilden ofta 

kan vara otydlig. Försvarsmaktens definition lyder: ” Specialförbanden strävar efter enkelhet 

såväl i planering som genomförande, oförutsägbarhet genom överraskning, okonventionella 

och flexibla metoder, målmedvetenhet och ett högt tempo i genomförandet samt ett uppträ-

dande präglat av diskretion i alla sammanhang.”35 Irreguljära hot sorteras under hybridkrigfö-

ring enligt den Svenska Militärstrategiska doktrinen (MSD16).36 

Hur McRaven själv definierar specialoperation har viss relevans: ”A Special operation is con-

ducted by forces specially trained, equiped and supported for a specific target whos destruct-

ion, elimination, or rescue (in the case of hostages), is a political or military imperative”37 

  

                                                
33 SOCOM, United States Special Operations Command 
34 SOCOM public affairs fact book, 2015. (Hämtad 2018-04-05.) s.17-43 
35 Försvarsmakten. Operativ doktrin, 2014. s.56 
36 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, MSD 16, 2016. s.53 
37 McRaven H, 1995. s.2 



Kd Johan Lilja  2019-05-07 
OP 16 - 19 

Sida 12 av 41 
 

 

Att definiera risk 

Civil risk kan definieras på många vis beroende på inom vilket område i samhället man söker. 

Gemensam nämnare brukar ofta vara osäkerhet inför om något oönskat kan inträffa. Definit-

ionen av teknisk risk beskriver sannolikheten att en specificerad omständighet, ibland kallad 

riskkälla, resulterar i en specificerad oönskad händelse eller effekt under en angiven tidspe-

riod.38 Definitionen är både intressant och relevant för studien då risk alltså inte kan anses 

som bara negativt utan en oönskad effekt som kan accepteras i en process där större vinning 

kan erhållas. Militär risk har en något annorlunda klang. Försvarsmakten definierar också risk 

på ett flertal vis, bland annat: ”Risk är ett mått på de skadliga konsekvenserna och sannolik-

heten av en framtida händelse.”39 En något otydlig definition kan tyckas men konsekvens och 

sannolikhet är det primära då risk nästan alltid kommer att finnas i militär verksamhet. Militär 

risk kan snabbt orsaka stora konsekvenser på civilbefolkning och samhälle.  

 

2.2 Relativ överlägsenhet inom specialoperationer (William H McRaven)  

William H McRavens teori inom specialoperationer är uppbyggd på sex principer som till-

sammans har till uppgift att skapa relativ överlägsenhet.40 Samspel mellan principerna är av-

görande för att tillståndet kan uppnås. Teorins grundläggande ambition är att skapa förståelse 

för, och därmed ges förutsättningar till, att kontrollera innebörden i det begrepp Von Clau-

sewitz kallade krigets friktioner.41 Kontroll i krig är något av det mest diffusa som den mili-

tära professionen har att ta ställning till och McRaven ansåg därför att relativ överlägsenhet 

kunde erbjuda förband de verktyg som krävs för att besegra en motståndare som använder sig 

av okonventionella metoder för att nå sina mål.  

Teorin om relativ överlägsenhet inom specialoperationer är uppdelad i tre faser:42 

 

Planeringsfasen 

Förberedelse- och förövningsfasen  

Genomförandefasen 

Dessa tre faser utgör även formatet för uppsatsens operationalisering, tillika analysverktyg.  

                                                
38 Nationalencyklopedin, 2019. (Hämtad 2019-05-05) 
39 Försvarsmakten. Operativ doktrin, 2017. s.69 
40 McRaven H, 1995. s.1 
41 Ibid. s.1 
42 Ibid. s.11 
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Faserna består i sin tur av sex principer: 43 

Planeringsfasen 

 1. Enkelhet 

Förberedelse- och förövningsfasen  

 2. Operationssekretess  

 3. Repetition 

Genomförandefasen 

 4. Överraskning 

 5. Hastighet 

 6. Syfte 

 

Teorins grundläggande ambition är att få grepp om det fenomen Von Clausewitz kallade kri-

gets friktioner och tvinga det till hanterbarhet.44 Först efter att hanterbarhet uppnåtts kan kon-

troll skapas. Att sträva efter att uppnå relativ överlägsenhet anser McRaven vara kärnan i teo-

rin och de sex principerna kan ses som komponenter att använda för att hantera en icke kon-

ventionell motståndare och därmed kunna skapa bättre förutsättning för framgång i en speci-

aloperation. McRaven motiverar definitionen specialoperation genom att motståndaren i sig 

och operationens miljö i kombination med dennes målsättning är otydlig varpå en större eller 

annorlunda risk återfinns. Detta knyter an till de tre prioriterade risker uppsatsen riktar in sig 

på.  

 

Planeringsfasen 

Enkelhet (första principen) 

Enkelhet är enligt McRaven en avgörande princip men också den svåraste att uppnå. Princi-

pen består av tre element som beskrivs som avgörande för att skapa en enkel plan. Den första 

är att begränsa antalet beståndsdelar och McRaven pekar på politiska och militära krafter som 

dikterar antalet delmoment som ingår i en operation.45 Specialförbandet och dess organisation 

i sig kontrollerar och därmed bestämmer över den taktiska nivån men endast så länge dessa 

två övergripande krafter samspelar. Färre delmoment innebär ökad enkelhet.    

                                                
43 McRaven H, 1995. s.11 
44 Ibid. s.1 
45 Ibid. s.12 
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Det andra elementet beskrivs som goda underrättelser. Här menar McRaven att underrättelse-

produktens kvalitet och kvalitet bidrar till att skapa enkelhet i planeringen då dessa har pot-

ential att reducera det okända inom operationen. Det sista elementet är uppfinningsrikedom 

som kan möjliggöra att hinder kringgås som i annat fall skulle kunna äventyra eller till och 

med hämma effekten av de övriga principerna.46   

 

Förberedelse- och förövningsfasen  

Operationssekretess (andra principen) 

Med operationssekretess, ofta uttryckt OpSec, beskriver McRaven principen som hemlighål-

ler en förestående operations beståndsdelar, resurser och genomförande.47 McRaven argumen-

terar att det är en prioriterad beståndsdel för att lyckas med genomförandefasen men menar 

också att det inte handlar om att hemlighålla att en insats är förestående utan snarare tidpunk-

ten, taktik och metod samt vilka medel och resurser som kommer att nyttjas.  

 

Repetition (tredje principen)  

Noga och omfattande inövade rutiner, sk ryggmärgsbeteende, skapar ett effektivt försprång 

enligt McRaven. Detta genererar förutsättningar för en snabb och överraskande operation. 

Genom att träna olika delar av en operation upprepade gånger sammansvetsas förbandet och 

reflexmässigt beteende kan skapas.48 Repetition, eller förövning, är som samtliga principer di-

rekt kopplade till ett lyckat genomförande men principen är fundamental för att uppnå hastig-

het. Den är därför grundläggande för att genomförandefasen kommer att lyckas. Genom att 

repetera så snarlikt den tänkta insats som möjligt skapas rutin som McRaven kallar det. 

Byggnader och dess karaktär, speciell utrustning som fyller vital funktion, tänkbara reaktioner 

från motståndaren utgör typiska scenarier som kan tränas. 

 

Genomförandefasen 

Överraskning (fjärde principen) 

Överraskning bygger på att varje försvar har en eller flera svaga beståndsdelar.49 När dessa 

svagheter identifieras inriktar sig insatsen mot någon eller flera av dessa.   

                                                
46 McRaven H, 1995. s.13 
47 Ibid. s.14 
48 Ibid. s.15 
49 Ibid. s.18 
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Överraskning bygger inte på att operationen i sig är på gång utan snarare hur och när den 

kommer att genomföras. Tidpunkten är direkt kopplad till förväntad framgång när det gäller 

överraskning och McRaven menar att principen är viktig men inte den viktigaste när det gäller 

att nå framgång i operationen. De andra principernas effekt står i direkt relation till överrask-

ning men enbart överraskning skulle inte leda någonstans.50    

 

Hastighet (femte principen) 

Hastighet innebär att de uppsatta målen uppfylls så fort som möjligt.  Då hastigheten i strid är 

relativ menar McRaven att principen bygger på ett förhållande till motståndarens förmåga att 

överse situationen och kunna fatta snabba och korrekta beslut. Relativ överlägsenhet är därför 

direkt kopplat till graden av kontroll och kontroll kan erhållas, förloras och återtas genom has-

tighet. Principens syfte är att så fort som möjligt ta sig till utgångspunkten att kunna lösa ut de 

delmål som är uppsatta.51 Fördröjning som minskar genomförandehastigheten i insatsen riske-

rar att förstärka risk och därmed förminska möjligheten att uppnå relativ överlägsenhet. Ofta 

genomförs specialoperationer på väldigt kort tid även om planeringsfaserna ibland kan vara 

långa och därför menar McRaven att hastighet räknas i sekunder snarare än minuter. 

 

Syfte (sjätte principen) 

McRaven pekar på två aspekter inom syfte. Främst handlar principen om att säkerställa att 

operationens uppsatta målsättning löses ut. Det kan handla om att frita gisslan, tillfångata eller 

bekämpa en motståndare eller förhindra ytterligare dödsoffer vid en terroristattack. Därför är 

det detaljförståelsen om vad som är uppsatt målsättning hos operatören i förbandet som utgör 

yttersta vikt. Den andra aspekten förklaras som personligt engagemang eller övertygelse.52 

McRaven lägger en väsentlig del i vad som definierar en specialförbandsoperatör här och be-

tonar att personligt driv som attribut där överlägsen förmåga att läsa av situationer samt stor 

tillit till gruppens och den individuella kapaciteten är avgörande för att skapa övertygelse. 

Övertygelsen för syftet är ofta stark hos ett specialförbands motståndare och för att kunna 

möte detta är engagemang och personlig grit (jävlar-anamma) vitalt.   

  

                                                
50 McRaven H, 1995. s.19 
51 Ibid. s.19 
52 Ibid. s.22 
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Avslutande teorikommentar 

McRaven är medveten om riskerna kopplade till storlek, indirekt deltagande och insyn och 

väljer att omhänderta dessa indirekt med hjälp av offensivt praktiserande av principerna. Han 

förlitar sig på att principerna i synergi nästintill skapar oövervinnerlighet. Det gör teorin 

bräcklig och föremål för ifrågasättande. 

3. Metod	

3.1 Forskningsdesign 

Från forskningsöversikten identifieras riskfaktorer som ska spåras i fallet. Bekräftas deras ex-

istens i fallet undersöks hur det påverkar McRavens teori och ett teorikompletterande bidrag 

blir produkten av resultatet. Uppsatsens forskningsdesign bygger på en studie av ett historiskt 

fall och en teori inom specialoperationer. Empiri utgörs av fallets händelser men också sum-

man av tidigare forskning. Undersökningen i uppsatsen är av förklarande karaktär där vikten 

ligger i att söka svar på varför uppkomsten till sambandet ser ut som det gör mellan forsk-

ningsnulägets identifierade riskfaktorer och fallets utfall. Förklarande studier svarar på frågor 

om varför något sker och vilka eventuella konsekvenser detta kan innebära.53 Utfallet som ska 

förklaras är den lyckade specialoperationen Neptune spear och hur den faktiskt lyckades trots 

de omfattande riskerna som var ett faktum. 

Uppsatsen använder en enkelfallstudie med teorikompletterande ambition där analysen och 

studiens resultat genereras med hjälp av kvalitativ textanalys. En fallstudie kan ses som en de-

taljerad undersökning av en aspekt eller fenomen av exempelvis en historisk händelse som 

kan utveckla eller testa historiska betydelser.54 Dessa betydelser kan generaliseras och därmed 

bli applicerbara på andra händelser. Det finns många definitioner av fall och vilken av dessa 

som används i en studie bestäms till stor del av hur författaren väljer att ta sig an sitt forsk-

ningsproblem. Den här studien använder definitionen: ”(case) …as an instance of a class of 

events”.55 Med class of events menas de eller det fenomen av vetenskapligt intresse som 

själva fallet innehar. Definitionen passar bra då analysverktyget i studien grupperar händel-

serna i fallet utefter teorins ursprungliga format skapad av McRaven.   

                                                
53 Esaiasson, 2017. s.27 
54 Soeters, 2014. s.94 
55 George, 2005. s.17 
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Det finns de som argumenterar att fallstudier inte är en vetenskaplig metod utan en forsk-

ningsstrategi att anta problem med.56 Oavsett erbjuder den flertalet möjligheter att koppla te-

ori eller empiri till händelse eller tvärtom. Detta ställer dock krav på forskarens förmåga att 

vara träffsäker i skapandet av kompabilitet mellan empiri, teori och fall i operationaliserings-

processen annars finns risk att felaktigheter förbises i undersökningen. Mer om validitet och 

reliabilitet kommer senare. Fallstudietekniken har utvecklats mycket de senaste åren men det 

finns vissa förhållningsregler som måste hanteras med vetenskaplig respekt;57 En tydlig av-

gränsning av vad som ingår i fallet bör ingå samt en ingående beskrivning av det definierade 

fallet. 

Den här studien kräver i första hand en tydlig träffsäkerhet i operationaliseringen. Träffsäker-

heten säkerställs i analysverktyget genom att kompabilitet mellan teori, fall och forskningsnu-

läge skapas. Teorin utgör ramverk för hur specialförbanden bör arbeta och är en vedertagen 

teori som baseras på beprövad erfarenhet. Fallet är utvalt genom att tydligt inneha beståndsde-

lar som kan skapa koppling med undersökningens syfte vilket gör att den vetenskapliga träff-

säkerheten således bedöms vara god. Undersökningens analysverktyg består av konsekvens-

indikatorer framtagna ur forskningsöversikten. Analysarbetet är en kvalitativ textanalys av 

tematisk karaktär där uppsatsen aktivt söker efter mönster i texternas mening som ämnar bidra 

till studiens teorikomplettering. Teoriutvecklande forskning pratar om i huvudsak två aktivite-

ter;58  

 

1. Att hitta förklaringsfaktorer genom en kompletterande förklaringsfaktor eller att föra 

fram en konkurrerande förklaringsfaktor.  

Eller 

2. Att utveckla kausala mekanismer så att kunskap uppstår om på vilket sätt en given 

förklaringsfaktor orsaker fenomenet som intresserar oss. 

 

Att studera ett historiskt fall är lämpligt i en undersökning som är av förklarande karaktär där 

det generella i händelsen står som stöd för teoritestande eller i detta fall, en teorikomplette-

rande ambition.59 Nackdelen med att använda ett fall baserat på en specialoperation är att full 

insyn i operationerna ofta saknas vilket kan resultera i att detaljer inte går att garantera. För att 

                                                
56 Johanessen, 2003. s.56 
57 Ibid.  s.56 
58 Ibid. s.112 
59 Denscombe, 2009. s.62 



Kd Johan Lilja  2019-05-07 
OP 16 - 19 

Sida 18 av 41 
 

hantera detta fokuserar uppsatsen inte på detaljerna i operationen utan på händelseförloppet. 

Mer precist uttryckt är det processerna som ligger till grund för händelseförloppet som är in-

tressanta.  

3.2 Val av fall 

Operation Neptune Spear valdes av i huvudsak tre anledningar, det finns ett flertal källor om 

fallet, operationen anses som mycket framgångsrik och William McRavens direkta delaktig-

het i fallet är relevant för studiens uppkomst. Beskrivningar av specialoperationer är att anse 

som empiriskt svaga oavsett vilken redaktionell genomlysning operationen har utsatts för. En 

stor del utgörs av romantiserade berättelser med stark partisk ton. En generalisering av fallet 

som fenomen snarare än detaljåterberättande är en förutsättning för att fall inom detta område 

ska kunna användas. Faktum är att när det gäller Neptune Spear vet vi inte vad som hände 

med Osama Bin Laden och än mindre om operationen gick enligt plan. Det vi vet är dock att 

ett antal händelser utspelades som tillsammans skapade det fenomen som uppsatsen väljer att 

kalla fall. När man navigerar i havet av empiri från specialoperationer finns alltid en stor risk 

att sanningshalten i berättelserna är svåra att styrka. Valet av fall är därför viktigt att fundera 

lite extra på ur flera hänseenden och om bidrag inom utveckling eller komplettering av teorier 

är ambitionen. För att arbetet med val av fall ska upplevas trovärdigt bör författaren förhålla 

sig till minst två punkter. Fallet ska vara beskrivet i flera olika källor oberoende av varandra 

och fallet bör inneha förutsättning för att kunna göras kompatibelt i ett analysverktyg. 

Fallet i uppsatsen är av paradigmatisk karaktär. Det är ett fall som kraftigt belyser allmän ka-

rakteristika, ett så kallat extremfall.60 Valet av extremfall är gjort för att det inte ska råda 

några tvivel om utfallet vilket kan anses viktig då fallets detaljer kan upplevas opålitliga. 

Uppsatsen hade kunnat välja ett fall där utgången blivit en annan, exempelvis ett misslyck-

ande för att på så vis bevisa att riskfaktorerna skapar konsekvenser. I detta fall är tanken att 

göra tvärtom och istället förklara varför operationen lyckades trots riskerna. 

3.3 Process-spårning 

Process-spårning (process tracing) är ett grundläggande verktyg inom kvalitativ analys som 

härstammar från psykologin. Metoden är användbar när man vill förstå processen bakom ett 

utfall, alltså varför något blev som det blev.   

                                                
60 Flyvbjerg, 2003. s.196 
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Process-spårning är en metod som kan vara särskilt användbar för att finna förklaringar till ut-

fallet hos avvikande fall som skiljer sig från vad som anses vara förutsagt med hjälp av existe-

rande teorier.61 Fallet i uppsatsen faller under kategorin inomfallstudier och process-spårning 

kan därför lämpa sig väl för att ”finna och bekräfta de kausala mekanismer som länkar orsa-

ker med utfall.”62 Process-spårning, som är en förhållandevis ny vetenskaplig metod (litteratu-

ren anger år 1979) erbjuder forskaren ett tillvägagångssätt att identifiera de mellanliggande 

kausala processerna, den kausala händelsekedjan och de mekanismer som existerar mellan 

oberoende variabler och utfallet av beroende variabler.63 Då studiens analysverktyg inte an-

vänder sig av traditionellt variabelsystem utan påverkansfaktorer samt konsekvensindikatorer 

för koppling mot teori och fall, gäller inte förhållandet mellan oberoende och beroende vari-

abler. Dock är kausaliteten, orsakssambandet, enligt process-spårningsmetoden i högsta grad 

motorn i analysen. Andrew Bennett och Jeffrey T. Checkels definition av process-spårning i 

boken Process tracing: from metaphor to analytic tool får agera ramverk för hur metoden 

kommer att användas i den här studien; ”…analysen om bevis av processer, sekvenser och 

sammanträffanden hos händelser inom ett fall i syfta att testa eller utveckla hypoteser om 

kausala mekanismer som sambandsmässigt förklarar fallet.”64 Metoden kan nyttja både induk-

tiv och deduktiv ansats för att nå ett resultat vilket är en av dess styrkor; ”…den deduktiva te-

oritestande sidan av process-spårning undersöker den observerbara innebörden av hypotise-

rade kausala mekanismer inom ett fall för att testa om en teori om mekanismerna förklarar 

fallet.”65 Angående den induktiva sidan av process-spårning beskriver författarna vidare, ”… 

använder sig av bevis inom fallet för att utveckla hypoteser som kan förklara fallet; de senare 

hypoteserna kan i sin tur skapa ytterligare testbara konsekvenser i fallet eller i andra fall.” På 

ren svenska är det processen i sig, händelsekedjan, som leder fram till ett utfall som är det 

centrala inom process-spårning och intresse för vem eller vilka väsentliga aktörer eller be-

slutsfattare som står bakom dessa processer.  I den här studien är det orsakerna till effekterna, 

causes of effects, som utgör fokus vilket innebär induktivt tillvägagångssätt och det är utfallet 

trots riskerna som primärt är av intresse.66 

                                                
61 George, 2005. s.215 
62 Esaiasson, 2017. s.129 
63 George, 2005. s.206 
64 Bennett, 2015. s.7 
65 Ibid. s.8 
66 Esaiasson, 2017. s.130 
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3.4 Textanalys 

För att erhålla djupare mening ur uppsatsens process-spårningsmetod används en kvalitativ 

textanalys. Uppgiften här ligger i att beskriva den historiska utvecklingsprocessen hos speci-

alförbanden. Textanalys är likt andra analyser en vetenskaplig benämning där syftet är att 

identifiera och undersöka analysmaterialets ingående komponenter.67 Textanalytiska inrikt-

ningar delas ofta upp i bland annat argumentationsanalys, Idé- och ideologianalys, begreppsa-

nalys och diskursanalys.68 

Till skillnad från innehållsanalys syftar textanalysen till att förstå tonen i det material man 

väljer att undersöka och den tonen kan endast fångas om en detaljerad analys av materialet 

görs. En förståelse för helheten i texterna är viktig för att kunna återge tonen i en textanalys. 

En textanalys är alltså mer än en sammanfattning av materialet.  Ambitionen är att ”…ta fram 

det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext 

vari den ingår.”69 Således omhändertar textanalysen den tolkning som i vetenskapliga kretsar 

kanske i annat fall skulle kallas osund. I boken Metodpraktikan sammanfattar författarna en 

god textanalys som ”Det är du som berättar en historia med hjälp av texten och dina analy-

tiska verktyg, det är inte texten som berättar en historia för dig.”70 I studiens fall är det fak-

tiskt tvärtom då texternas saklighet skapar resultatet. När det gäller texter och empiri om spe-

cialoperationer är fördelarna tydliga och användandet av en textanalys kan ses helt avgörande 

för att nå undersökningens resultat. I mer precis mening använder uppsatsen kvalitativ texta-

nalys i syfte att kunna förstå djupare hur aktörer och beslutsfattare tänker när de arbetar med 

organisatorisk utveckling av specialförbanden, den så kallade utvecklingsprocessen. 

3.5 Kritik mot vald metod  

Då detta är en studie där teorikomplettering via en fallstudie är ambitionen måste kommenta-

ren hanteras att det då bör anses vara en induktiv process.71 Det stämmer att ansatsen är in-

duktiv där tidigare okända eller otestade nya faktorer på det aktuella fallet kan skapa komplet-

teringar till teorin. Faktorerna skulle då komma ur empirin vilket de faktiskt gör i detta fall 

(från analysen av forskningsöversikten) men teorin är så pass central i uppsatsens analys att 

”styrd deduktiv ansats” fungerar i analysen.72   

                                                
67 Bergström, 2015. s.24 
68 Ibid. s.24-26 
69 Esaiasson, 2017. s.211 
70 Ibid. s.216 
71 George, 2005. s.111 
72 Johanessen, 2003. s.35 



Kd Johan Lilja  2019-05-07 
OP 16 - 19 

Sida 21 av 41 
 

Uppsatsen skulle sannolikt klara sig utan användandet av process-spårning men processerna 

bakom anledningen till utfallet är viktiga att förstå. 

3.6 Forskaretik och forskningsetik  

Studier som på något vis riskerar att utsätta individer för negativ eller kränkande behandling 

behöver förhålla sig forskningsetiskt till bl. a individskyddskravet.73 Författaren upplever inga 

risker inom detta område då varken intervjuer, experiment eller annat deltagande genomförts. 

När det gäller forskaretiskt förhållningssätt har författaren strävat efter att säkerställa saklig-

het och att se förbi tendensiöst material skapat genom alltför partiskt berättande.  
 

3.7 Material och källkritik 

Uppsatsen använder sig enbart av sekundärmaterial där sex verk hjälps åt att beskriva Operat-

ion Neptune Spear. Riskfaktorerna och konsekvensindikatorer i analysverktyget är en produkt 

av författaren själv. Materialets äkthet och samtidighet bedöms inte orsaka några problem för 

studien men risk för både tendensiöst och oberoende innehåll finns vilket beskrivs ytterligare 

nedan.74 Då varken teori och fall i allmänhet, eller forskningsöversikten i synnerhet, kan anses 

som speciellt föråldrade råder inget större problem med samtidigheten i själva återgivningen i 

litteraturen. Dock skulle man kunna tänka sig att operationens ovanliga längd skulle kunna 

utgöra en risk när det gäller samtidighetsaspekten. Det råder inget tvivel om att källmaterialet 

runt specialoperationer avsiktligt tillrättalagts och att tillfället tagits att marknadsföra detta po-

litiska verktyg när möjlighet ges. Oberoendet i återgivningen av fallet är också svåra att veri-

fiera då det finns små möjligheter att bekräfta berättelserna. Texterna får därför i betydande 

utsträckning anses vara tendentiösa vilket måste beaktas.75 Uppsatsen hanterar detta faktum 

dels genom användandet av process-spårning som intresserar sig mer för processerna som le-

der till utfallet snarare än det tendentiösa utfallet i sig. Och dels genom att fallet operational-

iseras i faser istället för händelser. Det finns ingen anledning att undersöka om källmaterialet 

är äkta eller inte och i sanningens mening kan vi heller inte, avsett hur många verk vi studerar 

veta om innehållet i beskrivningen av fallet är helt tillförlitligt.76 Speciellt inte när McRavens 

teori används i operationen han själv var med om att planera.   

 

                                                
73 Johanessen, 2003. s.61 
74 Esaiasson, 2017. s.291-296 
75 Ibid. s.294 
76 Ibid. s.291-294 
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Hunting in the shadows skriven 2012 av Jones Seth är ett djuplodande verk om al-Qaida base-

rat på gedigen författarefterforskning. Jones har ett förflutet som rådgivare för de Ameri-

kanska specialförbanden och arbetar nu på RAND som analytiker. 

 

Killing Bin Laden, Operation Neptune Spear 2011 skrevs 2014 av Peter Panzeri Jr genom 

Osprey publishings teamförlag RAID som på ett sakligt vis har återgett ett antal spektakulära 

operationer. Panzeri själv är en dekorerad Amerikansk krigsveteran. 

 

Warrior Elite, 31 heroic special-ops missions from the raid on Son Tay to the killing of 

Osama Bin Laden är en faktainspirerad skönlitterär bok skriven av Nigel Cawthorne 2011. 

Boken utgör ytterligheten av tendentiös skildring vilket i sig kan ha relevans som motpol till 

de andra verken.  

 

US Special Operations Forces in Action skriven 1998 av Thomas K Adams är en detaljrik ve-

tenskaplig skildring av Amerikanska specialförbandsorganisationen med fokus på dess upp-

komst och första glansperiod omkring Vietnamkriget till Operation Dessert Storm.  

 

No easy day av Mark Owen 2012 är ett intressant verk som redogör för interoperationella de-

taljer som kan ha relevans för studien. Owen var själv operatör i teamet som genomförde in-

satsen.  

 

Manhunt, from 9/11 to Abbottabad the ten-year seach for Osama Bin Laden skriven av Peter 

Bergen år 2012 fokuserar på jakten på Bin Laden och den omfattande internationella skol-

verksamhet som föranledde Operation Neptune Spear.  

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet i vetenskapligt arbete står för tillförlitlighet.77 Tillförlitlighet i att kunna reprodu-

cera undersökningens resultat oberoende av vem som skulle vilja göra det. Detta uppnås ge-

nom noggrannhet i operationaliseringen som ligger till grund för analysverktyget.   

                                                
77 Johanessen, 2003. s.28 
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Validitet kan definieras på ett flertal vis men bör kunna förhålla sig till samspelet mellan teo-

retisk definition och operationella indikatorer, avsaknad av systematiska fel och noggrannhet i 

att det som påstås mätas verkligen mäts.78  

Begreppsvaliditeten i uppsatsen är viktig då fallet är så pass omfångsrikt både i tid och rum. 

Att skapa träffsäkerhet i operationaliseringens konsekvensindikatorer ger uppsatsen ett tydli-

gare resultat och kan därmed bättre svara mot forskningsfrågorna. Metodpraktikan tydliggör 

relationen mellan validitet och reliabilitet på ett bra sätt: ”Begreppsvaliditet + reliabilitet = re-

sultatvaliditet.”79     

3.8 Operationalisering 

Operationaliseringens uppgift är att skapa kompabilitet mellan empiri, fall och teori. Proces-

sen bygger på att skapa konkret mätbarhet ur det generella och ibland kaotiska.80 Kompabili-

teten garanterar att empirin går att applicera på det generaliserade fallet genom att sambands-

beroende skapas som gör det möjligt att påverkan av varandra kan ske. Tre riskfaktorer kon-

solideras ur aktuellt forskningnuläge inom organisatorisk utveckling av SOF och är typiska 

för det fenomen uppsatsen ämnar undersöka.81 Sambandsberoendet som nämns ovan mellan 

empiri och fall utgörs av riskfaktorernas konsekvensindikatorer. Detta variabeltänk mynnar ut 

i ett analysschema som tillika agerar uppsatsens analysverktyg. Analysflödet i verktyget in-

leds antingen från höger till vänster eller vänster till höger beroende på vad författaren har för 

avsikt att bevisa. Då det är bevis för att teorin behöver kompletteras som uppsatsen söker att 

finna, utgår analysen från forskningsnulägets riskfaktorer via deras konsekvensindikatorer 

som bekräftas i fallet och därmed kan påverka teorin, alltså från vänster till höger. 

 

Riskfaktorerna laddas med mätbara konsekvensindikatorer och blir därmed spårningsbara i 

fallet.  

                                                
78 Esaiasson, 2017. s.58 
79 Ibid. s.64 
80 Johanessen, 2003. s.44 
81 Ibid. s.45 
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Fig 182 

3.8.1 Grafiskt	analysverktyg		

Analysverktyget består nu av all den information som krävs för att inleda undersökningen 

samt analysen. Undersökningsflödet sker från vänster till höger. De tre riskfaktorerna som 

uppkom ur forskningsöversikten utgör nu analysverktygets påverkansfaktorer. Deras konse-

kvensindikatorer spåras i fallet och kan därmed bevisas existera. När konsekvensindikatorerna 

får träff i spårningen analyseras hur McRavens teori bäst bör omhänderta dessa risker. 

 
Fig 283 

                                                
82 Författarens riskfaktorer inkl konsekvensindikatorer 
83 Författarens grafiska analysverktyg 
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4. Undersökning	och	analys	
Undersökningen syftar till att identifiera och spåra riskfaktorerna i fallet som beskrivet ovan. 

Analysens uppgift är att bevisa vilken påverkan spårningen har på McRavens teori samt där-

med förbereda förslag till teorikomplettring. Undersöknings- och analyskapitlet förhåller sig 

till de faser som McRaven ursprungligen har byggt sin teori runt. 

4.1 Operation Neptune Spear  

Klockan 01:08 lokal Pakistansk tid natten mellan (första och andra) maj 2011 rensar SEAL-

teamet andra våningen i huvudbyggnaden och under genomsökningen skjuts Khalid bin La-

den när han försöker fly ner till den underliggande våningen. 84 85 En minut senare avancerar 

gruppen upp ytterligarare en våning till tredje våningens sovrum och skjuter omedelbart 

Osama bin Laden i huvudet och skadar hans fru Amal Ahmed Abdul Fatah i tumultet.86 USAs 

dåvarande president Barack Obama sitter samtidigt i the situation room i Vita huset tillsam-

mans med vice presidenten Joe Biden och delar av Nationella säkerhetsrådet och bevittnar 

händelsen live på monitorer vilket har blivit en ikonisk bild som symbol av mycket politisk 

tyngd.87 De bevingade orden ”Geronimo, geronimo, geronimo EKIA” (Enemy killed in act-

ion) levereras av en uppdragsofficer efter positiv identifiering av bin Laden och operationens 

exfiltration inleds omedelbart. Operation Neptune Spear varade totalt 38 minuter mellan in-

filtration och urdragning men tog många år att planera i en vad som anses vara en mycket 

framgångsrik och nästintill ofattbart komplicerad specialoperation.88 Viceamiral William 

McRaven, då chef för JSOC var i allra högsta grad direkt inblandad i planeringen av operat-

ionen och hans teori hur relativ överlägsenhet uppnås kopplas flitigt till operationens empiri. 

89 90 Tittar man kritiskt på operationen kan frågan ställas om det verkligen rörde sig om en 

specialoperation eller en mycket speciell konventionell offensiv. Att SEAL-teamet som ge-

nomförde själva operationen utgör en mycket vältränad elit råder inget tvivel om men skalan 

på operationen liknar knappast något som påminner om en specialoperation.  

För att försöka förstå operationen och kunna arbeta med den som ett generaliserat fall delas 

den upp den i hanterbara delar som överensstämmer med teorins uppdelning. Delarna utgörs 

av planeringsfas, förberedelsefas och genomförandefas.  
                                                
84 Boken Hunting in the shadows. Jones, 2012, anger första maj medan Killing Bin Laden. Panzeri Jr, 2014, 
anger andra maj. 
85 Panzeri Jr, 2011. s.53 
86 Ibid. s.53 
87 Ibid. s.60 
88 Ibid. s.4 
89 JSOC, Joint Special Operations Command 
90 Jones, 2012. s.422 
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4.1.1 Planeringsfasen	

Planeringsskedet inför Operation Neptune Spear startade långt tidigare än vad liknande oper-

ationer brukade. Detta till viss del för att Bin Laden sedan attackerna 11 september 2001 i 

New York blivit en politisk ikon för terrorism och stora resurser lades ner för att hitta honom. 

Någon gång mellan 2004 och 2005 inleddes operationen då CIA valde taktiken att spåra Bin 

Ladens närmsta män istället för honom själv.91 Hassan Ghul, en agent inom al-Qaida, fånga-

des och delgav förhörsledarna namn på individer som hade nära kontakt med Bin Laden. 

Dessa individer hade även nära kontakt med bl a Mohammed Atta, mer känd som en av terro-

risterna och Khalid Sheikh Mohammed, en av hjärnorna bakom hela attacken. Vid förhör av 

Pakistanska underrättelsetjänsten 2005 kom Khalid Sheikh Mohammed med information som 

verifierade vissa namn från Ghuls förhör vilket fick CIA att misstänka att dessa individer var 

med Bin Laden.92 En av de personer CIA misstänkte var i direkt kontakt med Bin Laden var 

Ahmed al-Kuwaiti som bodde i det huskomplex fyra km nordöst om Abbottabad i Pakistan. 

Huset byggdes med översyn av al-Kuwaiti 2005 och drog till sig intresserade blickar ganska 

omgående på grund av dess speciella struktur innehållandes höga murar, avsaknad av telefon-

ledningar och skyddade fönster. Från 2005 till 2010 pågick arbetet med att bekräfta att Osama 

Bin Laden faktiskt bodde i huset.93 Underrättelsearbetet prioriterades och multipla myndig-

heter samarbetade med Pakistans motsvarigheter. De något svaga argumenten för att inte en 

raid-kampanj sattes in omgående efter misstanke om att huset kunde innehålla Bin Laden var 

att 1, det saknades bekräftelse om han befann sig där. 2, huset befann sig i Pakistan och 3, 

målet i sig var det högst värderade någonsin.94 Liknande raider hade USA genomfört hundra-

tals gånger tidigare med betydligt suddigare underrättelsebild. Den händelse som anses vara 

avgörande i jakten på Bin Laden var ett mobiltelefonsamtal som NSA95 lyckades avlyssna där 

Al-Kuwaiti tros ha avslöjat information som ledde till att tro att han nu befann sig i direkt an-

slutning till Bin Laden.96 Samtalet ska ha avlyssnats någon gång i augusti 2010 vilket rimmar 

med empirins kronologi. I november 2010 lanserade CIA en omfattande spanings- och in-

hämtningskampanj som hade till uppgift att inhämta underrättelser vilka skulle bekräfta att 

Bin Laden faktiskt bodde och befann sig i huset.   
                                                
91 Owen, 2012. s.164 
92 Ibid. s.165 
93 Panzeri Jr, 2011. s.24 
94 Ibid. s.25 
95 National Security Agency, Nationella säkerhetsmyndigheten, är en federal myndighet i USA. 
96 Jones, 2012. s.416. 
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För att inte röja det omfattande spaningsarbetet mot husen valde USA att tacka Pakistans 

underrättelseorganisation ISI97 för hjälpen och tillät inga andra än USAs multimyndighetsor-

ganisation att genomföra spaningen.98 Bakgrunden till beslutet är lika komplex som svår att 

finna. Samarbetet mellan USA och Pakistan hade fungerat bra på en både militär och politisk 

hög nivå fram till nu.99 Svårigheterna i samarbetet var tydliga och beslutsfattandet blev li-

dande som ett resultat. Kort därefter, i slutet av november, kunde det bekräftas att personer 

kopplade till Bin Laden samt hans bror med fruar bodde där. Men inget bevis på att Osama 

själv befann sig i husen kunde presenteras. I december hade kampanjen vuxit till ofattbar stor-

lek och CIA tvingades begära tillskott av USAs kongress på för att kunna fortsätta inhämt-

ningen. Efter nästan sju månaders avancerad underrättelseinhämtning presenterades den 14 

mars underlag för beslut direkt till president Obama.100 I slutet av april 2011 fick operation 

Neptune Spear till sist officiellt klartecken från presidenten. 

 

Konsekvensindikatorerna spåras i Neptune Spear´s planeringsfas:  
Riskfaktorer Konsekvensindikatorer 

Storlek 

 

Förändras organisationen under operationen? 

Ja, förändring av organisationen kom utifrån. Tidsvolymen på operationen i sig 

omsatte stora mängder medlemmar och parter. Perioden efter 11 september ge-

nomgick USA en paradigmatisk organisationsförändring då FBIs jurisdiktion 

övertogs av CIA i stor utsträckning när det kom till terrorbekämpning.101 Fien-

den var mer kraftfull än tidigare bedömningar och det politiska styret skapade 

förutsättningar för ökade budgetanslag mycket beroende på påverkan från den 

publika opinionen.  

Krävs samverkan från externa parter för att nå uppsatta mål? 

En betydande förklaring till tillväxten av specialförbandsstrukturen ligger i de 

antal externa parter som krävdes under samtliga faser i Operation Neptune 

Spear. Samverkan genom interagency-konceptet var påtaglig baserad på fram-

gångarna inom bl a bekämpning av droghandeln. Men än tydligare var beroen-

                                                
97 ISI, Inter-Services Intelligence 
98 Panzeri Jr, 2011. s.26 
99 Jones, 2012. s.420 
100 Jones, 2012. s.419 
101 Ibid. s.122 
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deeffekten mellan USA och Pakistan där den senares godkännande krävdes för 

att överhuvudtaget få tillgång till operationsområdet.102 Globaliseringseffekten 

är tydlig. 

Indirekt deltagande Förekommer beslutsfattande utanför organisationen i större utsträckning?  

Ja, i mycket stor utsträckning. Kopplat mot riskfaktorn storlek tvingas USA 

förlita sig allt mer på partner för att kunna hantera det förändrade och globali-

serade riskläget. Detta resulterar i att indirekt deltagande är en förutsättning för 

att behålla en offensiv global position. Relationen till ISI (Pakistan) är ett bra 

exempel där underrättelser redan från 2008 bereds av Pakistan till stor del.103  

Krävs indirekt deltagande för att nå uppsatta mål? 

Ja i stor utsträckning, för att bryta kulturella barriärer, få tillgång till insatsom-

rådena och överhuvudtaget kunna förse ledningen med underrättelser av god 

kvalitet krävs i allt större utsträckning externa partner. Pakistan avdelade 

mycket stora resurser med stöd från USA redan 2001 för att jaga al-Qaida 

(över 4000 man från en mängd olika enheter) vilket skapade komplikationer 

som ledde till inbördeslika stridigheter som påverkade syftet negativt.104  

Riskerar direkt deltagande att försämra operativ förmåga? 

Ja. War on Terror utspelas på ett globalt slagfält där fienden ofta är otydlig. Att 

samarbeta och därmed till viss del lita på andra nationers underrättelser som 

stöd för beslutsfattande är helt avgörande för att möte en sådan fiende. I vissa 

fall saknas helt förståelse för hur en kultur fungerar och i andra fall saknas till-

träde till geografiska områden omöjlig att beträda utan samarbetspartner. Un-

der många år samarbetade CIA med Pakistans underrättelsetjänst, ISI, vilket 

var helt avgörande för det genombrott avlyssnandet av al-Kuwaiti innebar.105  

Insyn Återfanns olika syn på sekretess av beslutsfattare? 

Ja. I stor utsträckning skiftade synen på sekretess från operationens initiala 

skede till själva genomförandet. Anledningen var troligen ett allt större poli-

tiskt tryck som krävde mer öppenhet genom påverkan av den publika opinion-

en men också till viss del bristfällig hantering av sekretess pga organisationens 

storlek.  

Var (total) sekretess avgörande för operationens framgång? 

Nej. Även här har en glidning identifierats från uppstarten av operationen di-

rekt efter 11 september.  

                                                
102 Panzeri Jr, 2011. s.29 
103 Ibid. s.29 
104 Jones, 2012. s.88 
105 Panzeri Jr, 2011. s.22 
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Spårningens påverkan på McRavens teori, planeringsfasen  

Enkelhet är enligt McRaven den viktigaste men även svåraste principen att uppnå.106 Politiskt 

inflytande över strategiska och taktiska beslut inom specialförbandsorganisationen tas upp 

som ett hinder att kunna begränsa antalet komponenter. Neptune Spear var från början en po-

litisk skapelse där både strategiska och taktiska beslut togs utanför den innersta organisation-

en.107  Enligt McRaven krävs goda underrättelser för att skapa enkelhet. Faktum är att goda 

underrättelser saknades genom hela operationen då Bin Laden aldrig bekräftades synlig innan 

själva insatsen. Den enorma underrättelseprocessen styrdes mot att identifiera och lokalisera 

hans närmsta män.108 Elementet uppfinningsrikedom definierar McRaven som en komponent 

vars syfte är att undanröja hinder som kan riskera användandet av principerna överraskning 

och hastighet.109 Uppfinningsrikedom kan specifikt komma ur användandet av ny teknologi 

vilket Neptune Spear visade prov på då de experimentella MX-H helikoptrarna användes 

istället för mer beprövade modeller.110 Detta beslut går rakt emot förövningsprincipen då be-

prövad teknologi och metod alltid anses vara bäst men politiska aspekter kan vara orsaken 

vilket då ställer enkelhetsprincipen på prov. McRaven argumenterar för att enkelhetens tre 

element anses vara viktigast under själva insatsen men menar att dessa är vitala från början av 

en operationsplanering vilket i detta fall var 10 år innan. 

4.1.2 Förövningsfasen	

Huset i Abbottabad var mer än ett hus. De förstärkta och extra höga murarna inneslöt fem 

gårdsplaner döpta till courtyard A, B, C, D och E.111 Flertalet lägre huskroppar finns inom 

murarna och i anslutning till gårdsplanerna men huvudbyggnaden innehöll tre våningsplan. 

Ett antal mindre byggnader, skjul samt förråd och takstrukturer för djur fanns också i de olika 

gårdsplanerna. Hela komplexet byggdes upp i fullskala på endast sex veckor av ett special-

sammansatt team från National Geospatial-Intelligence Agency i Defence Testing Activity i 

Harvey Point, North Carolina.112 Det utvalda SEAL-teamet hade över en månad att föröva 

operationen i den virtuella miljön som byggts upp med en omfattande detaljrikedom.   

                                                
106 McRaven H, 1995. s.11 
107 Ibid. s.17 
108 Panzeri Jr, 2011. s.23 
109 McRaven H, 1995. s.13 
110 Panzeri Jr, 2011. s.38 
111 Ibid. s.55  
112 Ibid. s.45 
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Det var 24 medlemmar i gruppen som skulle utföra själva räden i huvudbyggnaden men totalt 

ingick 79 operatörer, specialister, piloter och en hund i den totala organisationen på plats.113  

14 helikoptrar lyfte in dessa varav två stycken MH-X Advanced Special Operations Helicop-

ters, koncepthelikoptrar användes för insättningen av de 24 operatörerna innanför murarna. 

Totalt ingick dussintals med flygmaskiner, hundratals personer i diverse team samt många 

UAV i operationen. Detta ofantligt komplicerade projekt förövades in i minsta detalj för att 

kunna simulera olika moment som skulle kunna gå fel.114 Viceamiral William McRaven hade 

en nyckelroll i planeringsfasen samt sammansättandet av specialförbandsteamet som genom-

förde operationen. 

 

Konsekvensindikatorerna spåras i Neptune Spear´s förövningsfas:  
Riskfaktorer Konsekvensindikatorer 

Storlek 

 

Förändras organisationen under operationen? 

Inte i den omfattning som under planeringsfasen. Det stora antal stödresurser 

som krävdes för genomförandet övades och viss redundans bör ha förekommit. 

En mindre försörjningsorganisation hade således förmodligen omsatt färre in-

divider. 

Krävs samverkan från externa parter för att nå uppsatta mål? 

I själva förövningsfasen krävdes ingen samverkan med externa parter men 

underrättelserna som låg trots allt till grund för hur miljön runt Abbottabad såg 

ut kom till stor del från Pakistan och andra myndigheter.  

Indirekt deltagande Förekommer beslutsfattande utanför organisationen i större utsträckning?  

Nej, inte i betydande utsträckning. Inom förövningsfasen praktiserades beprö-

vade rutiner för operativ repetition av insatsen. Detta beror på att anläggning-

arna för detta använts tidigare och således inte krävde påverkan.115 I den här 

fasen fanns beslutsfattare knutna till andra nationer men processen sköttes till 

stor del inom den Amerikanska militära organisationen i enlighet med förmo-

dad interagency-process. Pakistans underrättelsetjänst var fortsatt en nyckel-

spelare i detta skede då inhämtningen omsattes till detaljer inom förövning.  

Riskerar direkt deltagande att försämra operativ förmåga? 

Såvida kvaliteten är tillförlitlig från externa partner som ligger till grund för 

förövningsmiljön är svaret nej.  

                                                
113 Panzeri Jr, 2011. s.40-41 
114 Ibid. s.37 
115 Ibid. s.39 
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Krävs indirekt deltagande för att nå uppsatta mål? 

Direkt och indirekt deltagande är en av de mer betydande strategiska frågorna 

som SOF arbetar med enligt forskningsnulägets analys. CIA hade aldrig fått 

motsvarande tillträde till Abbottabad utan Pakistans militära stöd. Å andra si-

dan valde USA att avsluta samarbetet i direkt anslutning till själva insatsen. 

Detta bedöms bero på inget annat än misstro mot deras lojalitet alternativt en 

utstuderad handling att återfå kontrollen över operationen. Förövning genom-

fördes trots allt i område som USA kontrollerar. 

Insyn Återfanns olika syn på sekretess av beslutsfattare? 

Under förövningsfasen bedöms synen på sekretess vara likvärdig trots att pla-

neringsfasen med stort antal parter bör ha kunnat skada sekretessen. Storleken 

på operationens organisation skapade återigen komplexitet när det gäller hante-

ring av sekretess i förhållande till politiskt beslutsfattande.116    

Var (total) sekretess avgörande för operationens framgång? 

Nej det verkar inte så. Varken argumentet att hemlighålla när och var man pla-

nerar att slå till bör ha varit ur riskhänseende helt avgörande. Inte heller när det 

gäller risken att Bin Laden hade riskerat att fly från anläggningen då den om-

fattande stödorganisationen helt säkert hade fångat upp honom i flykten.117  

 

Spårningens påverkan på McRavens teori, förövningsfasen   

Sekretess och repetition är de två principerna som förövningsfasen består av. Sekretess besk-

rivs som viktig för att inte motståndaren ska veta när och hur en förväntad insats kan komma 

att ske.118 Kopplat till Neptune Spear verkar fallet vara att Bin Laden samt övriga personer 

inte alls anat att en insats skulle vara förestående då något förstärkt skydd inte funnits förutom 

murarna runt byggnaderna. Om detta berodde på att operationens omfattning i tid försvagat 

deras misstankar vet vi inte men anses orimligt att Bin Laden skulle ha känt sig helt säker. 

Det antal parter inblandade i operationens direkta planering inklusive Pakistans militära delar 

samt en mängd myndigheter bedöms ha försvagat sekretessen avsevärt. Redan 1995 etable-

rade CIA en Bin Laden-enhet i Afghanistan vars uppgift var att identifiera individer i direkt 

närhet till Osama.119 Enorma områden hanterades med fokus på gränsen mellan Afghanistan 

och Pakistan och stort ansvar vilade på samarbetet med externa myndigheter och lokala grup-

peringar. Det hade varit omöjlighet att behålla total sekretess genom hela operationskedjan. 

                                                
116 Jones, 2012. s.422 
117 Panzeri Jr, 2011. s.40 
118 McRaven H, 1995. s.14 
119 Bergen, 2012. s.77 
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Principen repetition handlar om att skapa ryggradsbeteende i användandet av utrustning men 

också exempelvis förståelsen för ett områdes utseende och uppbyggnad.120 Ju mer detaljrikt 

desto bättre. Under planeringen av Neptune Spear fanns alla förutsättningar till förövning ge-

nom repetition. En skalenlig kopia av anläggningen i Abbottabad byggdes i USA och teamen 

kunde träna under mycket lång tid i olika anläggningar vilket skapade förutsättningar för has-

tighet och överraskning. 121 Det är svårt att få fram tillförlitlig information om hur många an-

läggningar som användes samt hur detaljrikedomen garanterades och hur länge innan själva 

insatsen som dessa byggdes upp. I boken Warrior elite hävdas det att en fullskalig kopia av 

anläggning uppbyggd i Camp Alpha i Bagram, Afghanistan användes i två veckor.122   

4.1.3 Genomförandefasen	

Infiltrationen innanför murarna skedde med hjälp av de två konceptuella MH-X ASOH heli-

koptrarna som är bestyckade med speciella ljuddämpande rotorer. Nedan följer händelseför-

loppet under infiltrationen:123 

 

1, Chalk Two, benämningen på en av de två MH-X helikoptrarna, släpper av två SEAL-

operatörer, en tolk samt ett hundekipage norr om komplexet i syfte att spåra eventuella flykt-

försök. 

2, Chalk One försöker hovra ovanför muren och genomföra urlastning genom fast rope vid 

den södra delen av gårdsplan E men tappar höjd och kolliderar med muren vid landningen. 

Teamet i helikoptern beger sig mot huvudbyggnaden. 

3, Chalk Two:s pilot beslutar sig för att lasta av sitt team på ett fält direkt norr om komplexet 

för att inte riskera samma öde vid insättningen på gårdsplan B. 

4, Chalk One teamet når snabbt gästhuset och blir beskjutna, besvarar elden och dödar Abu 

Ahmed al-Kuwaiti. De genomsöker gästhuset och tillfångatar al-Kuwaitis fru och barn. 

5, Chalk Two teamet misslyckas med att tas sig igenom muren som är förstärkt men släpps in 

genom den norra porten. 

6, Chalk One teamet tar sig in i den södra ingången i huvudbyggnaden och skjuter al-

Kuwaitis bror Abrar al-Kuwaiti och hans fru. De genomsöker och säkrar bottenvåningen samt 

tar barn och kvinnor tillfånga.   

                                                
120 McRaven H, 1995. s.15 
121 Panzeri Jr, 2011. s.39 
122 Cawthorne, 2011. s.308 
123 Panzeri Jr, 2011. s.54 
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Andra delar av teamen tar sig samtidigt in från motsatt sida. Kort därefter dödas Osama Bin 

Laden i sitt sovrum på tredje våningen. Identifieringsprocessen att fastställa att kroppen fak-

tiskt var Bin Laden baserades runt DNA-tester och ansiktsigenkänningssystem som till slut 

kunde fastställa hans identitet.124 

 

Konsekvensindikatorerna spåras i Neptune Spear´s genomförandefas:  
Riskfaktorer Konsekvensindikatorer 

Storlek 

 

Förändrades organisationen under operationen? 

Nej, förutom att beslut fattades inom rimligt förfarande när det gäller den ska-

dade helikoptern samt det team som därmed luftlandsattes utanför murarna. 

Den stora förändringen i direkt anslutning var när USA avslutade samarbetet 

med Pakistans miltär. 

Krävs samverkan från externa parter för att nå uppsatta mål? 

Utanför den direkta specialförbandsorganisationen ja. Den omfattande stöd-

strukturen i direkt anslutning till insatsområdet kunde omöjligen ha letts av 

samma ledning som dirigerade de två insatsteamen. Samverkan mellan dessa 

parter innehar en komplexitet som kunde ha skadat genomförandet. 

Indirekt deltagande Förekommer beslutsfattande utanför organisationen i större utsträckning? 

Inom själva insatsen bedöms externt beslutsfattande vara reducerad till ett mi-

nimum men det faktum att President Obama med delar av sitt team bevittnade 

händelseförloppet i realtid hade kunnat innebära direkt påverkan som hade 

kunnat förändra operationen. Pakistan hade det formella mandatet att hindra 

insatsen men gjorde det inte.  

Riskerar direkt deltagande att försämra operativ förmåga? 

Direkt deltagande i insatsen är det som sker i stor utsträckning och konse-

kvensindikatorn träffar inte riktigt rätt här. Flertalet organisationer finns för-

visso i direkt anslutning till insatsområdet och innehade en avgörande funktion 

vid eventuellt omfall men kopplingen till att ett indirekt deltagande genom hela 

planeringsfasen var ett faktum, är för långsökt.    

Krävs indirekt deltagande för att nå uppsatta mål? 

Ja. Att överhuvudtaget få militär tillgång till Pakistanskt territorium tillsam-

mans med en mycket omfattande underrättelseinhämtningsprocess krävde en 

indirekt strategi.  

 

                                                
124 Jones, 2012. s.427 
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Insyn Återfanns olika syn på sekretess av beslutsfattare? 

Ja. Den politiska insynen hade omfattning att röja insatsen. Insatsen hade inte 

behövts direktsändas för att skapa det förmodade lyckade resultatet. En onödig 

komponent som troligen kommit utifrån. Risken för försämrad sekretess ge-

nom indirekt strategi bedöms ligga bakom att USA avslutade samarbetet strax 

innan insatsen.    

Var (total) sekretess avgörande för operationens framgång? 

Nej, de personer som utgjorde Bin Ladens skyddsstyrka hade inte kunnat or-

saka mer skada än de gjorde. Tiden mellan infiltrationen och dödsskjutningen 

av Bin Laden på tredje våningen bör ha tagit ca 20 minuter.125 Även om proto-

typhelikoptrarna hade rotorblad som sägs dämpa ljudet är det osannolikt att Bin 

Laden inte hört detta och kunnat agera på den tiden.  

 

 

Spårningens påverkan på McRavens teori, genomförandefasen  

Genomförandefasen enligt McRavens teori utgörs av principerna överraskning, hastighet och 

syfte.126 Likt planeringsfasens element saknas en djupare dokumentation om hur dessa tre 

principer exakt ska definieras. McRaven argumenterar för att överraskning är förmågan att slå 

till mot en motståndare på en plats, en tidpunkt och med en taktik som denna inte förväntar 

sig.127 Hastighet likt överraskning handlar om att kontrollera beslutsfattandet i insatsögon-

blicket men operationens omfattning påverkar båda principerna negativt vilket ställer större 

krav på principen syfte. Syfte definierar McRaven som förståelse för de ingående komponen-

terna i operationen och en övertygelse hos operatörerna att i alla lägen vilja uppfylla dessa.128 

Likt ”goda underrättelser” är syfte av väldigt stor betydelse. Kanske är det så att syfte, eller 

individuell övertygelse, är den viktigaste och svåraste av alla principer att förstå och därmed 

praktisera. Tas alla principer bort utom övertygelse har historien bevisat att det ändå går att 

lyckas. Även i underläge. Det är just därför västerländska militära förband har så svårt att 

lyckas med ex COIN-operationer.129  

                                                
125 Panzeri Jr, 2011. s.43 
126 McRaven H, 1995. s.16 
127 Ibid. s.16 
128 Ibid. s.21 
129 Counterinsurgency. Metod att bekämpa uppror. Praktiseras av USA inom bl. a War on Terror  
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4.2 Resultatsammanfattning  

Samtliga konsekvensindikatorer går att spåra i fallet i olika utsträckning och bekräftar att risk-

faktorerna existerar. Faktorn storlek är något diffus att få grepp om och dess påverkan på op-

erationen är mer svårtydd än de andra två riskfaktorerna. Insyn är tydligare att spåra men kon-

sekvensen tenderar att bli en biprodukt av storlek. Direkt och indirekt deltagande är ett strate-

giskt förhållningssätt som USA behöver acceptera för att överhuvudtaget kunna hantera glo-

baliserat hot vilket tydligt också går att spåra. Riskfaktorerna påverkar operationens tre faser i 

avgörande utsträckning men enbart negativ effekt rör det sig inte om. Storleken på organisat-

ionen i sig medförde att ökad påverkan genom insyn inte blir ett avgörande hot för operation-

ens framgång. Brytpunkten när de positiva effekterna av organisationens storlek överskuggar 

de negativa konsekvenserna av indirekt deltagande samt ökad insyn är svår att finna exakt. 

Den organisatoriska utvecklingen av SOF drivs till stor del av en global politisk motor där be-

slutsfattarna använder publik opinion för att rättfärdiga utvecklingsprocesserna. Teorikom-

pletteringen fokuserar därför på förändring av planeringsfasen.  Den bör föranledas av en in-

hämtningsfas som syftar till att förstå hur riskfaktorernas konsekvenser bör hanteras. Detta 

medför att planering i traditionell bemärkelse kan hållas tidsmässigt betydligt kortare. Ge-

nomförandefasen föreslås inkorporera principen sekretess för att på ett bättre vis samman-

länka de båda. Förövning inkluderar sekretess och repetition. Sekretess är på grund av ökad 

insyn, globaliserad konflikt och externt beslutsfattande utsatt och svår att hålla kontrollerad 

vilket uppsatsen visar. Principen bör därför ligga under planeringsfasen och repetition flyttas 

till genomförandefasen då effekten maximeras ju närmre genomförandefasen den ligger. För-

utsättningarna att omhänderta riskfaktorerna och därmed lyckas med genomförandet stärks i 

och med detta. 

 
Fig 3130  

                                                
130 Författarens grafiska teorikomplettering   
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5. Avslutning	

5.1 Resultatdiskussion med teoriförankrade slutsatser   

Störst påverkan på McRavens teori ligger inom planeringsfasen. Här presenterar riskfaktorn 

storlek tydliga svårigheter att skapa enkelhet. Omfattning i tid, ombytlig organisation samt 

externa beslutfattare skapar en splittrad planeringsprocess.  

Operation Neptune Spear visar en tydlig röd tråd från det initiala planeringsskedet till insatsen 

när det gäller den organisatoriska utvecklingsprocessen. Aktörerna som hade både mandat och 

makt att påverka processerna ägde både viljan och timing för detta. Den alltmer omfattande 

specialförbandsstrukturen kommer ur den politiska viljan att skydda sitt folk i tider då kon-

flikter inte ser några nationsgränser och fienden ofta är otydlig. Den publika opinionen är 

kraften bakom politiken alltså är samhället ansvarigt. Samma samhälle som utgör målgrupp 

för attacker.  

Till del som en effekt ur storleksanalysen tvingas den militära organisationen att ta ställning 

till prioriteringar. Komplexiteten i ställningstagandet kom ur en fusion av de tre riskfaktorer-

na. Risk för egen trupp samt kollateral skada finns alltid närvarande och storleken ställer däri-

genom krav på försörjningsstrukturer för att skapa förutsättningar att minimera operationens 

längd.  Processen för att hantera detta ligger i direkt-indirekt deltagande som framkommit i 

forskningsnuläget. De aktörer som är ansvariga för processen identifieras som både militära 

chefer men också politiska aktörer.  

Som en bieffekt av både storleken och användandet av SOF kommer ökad insyn. Inte bara i 

operationer men även organisationen i sig. Från politiskt håll anser det inte vara endast nega-

tivt utan snarare tvärt om. Man kan anta att processen runt uppkomsten av ökad insyn är 

kopplad till påverkan av publik opinion som till stor del är bränslet i den politiska motorn. 

Ökad storlek skapar en komplicerad beroendesituation mellan militära beslutsfattare och poli-

tisk vilja.  
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5.2 Svar på forskningsfrågorna  

• På vilket sätt fanns de tre identifierade riskfaktorerna storlek, indirekt deltagande och 

insyn närvarande i Operation Neptune Spear och vilka var dess konsekvenser för op-

erationen? 

Händelserna den 11 september 2001 tvingade USA att genomgå en paradigmatisk militär or-

ganisationsförändring för att möte ett diffust globalt hot. För att kunna bekämpa hotet krävs 

en global närvaro som i sin tur kräver samarbeten med externa parter och nationer. Detta för 

att få tillgång till underrättelser, få tillgång till insatsområden och få hjälp att tolka främmande 

kulturer. Den omfattande organisationen krävde enorma resurser och indirekt deltagande var 

den enda möjligheten att få verksamheten att fungera. Storleken i sig i kombination med på-

verkan från externa aktörer, och politiskt motiverade beslutsfattare, gav en oönskad öppenhet 

som skapade ökad insyn.     

Storleken skapade en försämrad förmåga till intern kontroll. Ökad insyn medförde en be-

gränsning i användandet av okonventionella metoder och det indirekta deltagandet påverkade 

manöverfriheten både på taktisk och politisk nivå. 

 

• Hur hanteras dess konsekvenser? 

Den publika opinionens påverkanskraft var vital för att skapa förutsättningar till framgång. 

Denna utnötningskampanj fick samma framgångsrika effekt på det amerikanska folket, mili-

tära partner och den diffusa motståndaren. Den amerikanska överlägsna krigsapparaten kunde 

skapa en omfattande organisation, och bibehålla uthålligheten i den, under mycket lång tid 

tack vara stödet från opinionen. För att återta intern kontroll avslutade USA samarbetet med 

Pakistan inom ramen för operationen och i anslutning till förestående insats.  

 

5.3 Återkoppling mot problemformuleringen och syfte  

Uppsatsen hade två syften, ett teoretiskt och ett empiriskt. Det huvudsakliga syftet var att bi-

dra med en teorikomplettering till William McRavens teori om relativ överlägsenhet inom 

specialoperationer genom att undersöka hur risker kopplade till den organisatoriska utveckl-

ingen av specialförband bäst bör omhändertas vid genomförandet av specialoperationer. Det 

andra syftet var empiriskt och avsåg att undersöka hur det kommer sig att Operation Neptune 

Spear trots påverkan av de tre riskfaktorerna storlek, indirekt deltagande och insyn kunde bli 
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så framgångsrik. Svaret är att Operation Neptune Spear inte bör kallas för en specialoperation 

utan snarare en konventionell operation med inslag av en mängd myndigheter och militära or-

ganisationer, däribland SOF. McRavens teori är därför applicerbar i endast fragment av den 

totala operationen och då direkt kopplad till insatsen. Operationen lyckades trots påverkan 

från riskfaktorerna då den överlägsna storleken samt det politiska trycket genererade förut-

sättningarna för framgång. Effekterna som kommer ur den organisatoriska utveckling kallas 

riskfaktorer i uppsatsen men rätt hanterade kan de snarare bli fördelar.   

5.4 Kritik mot eget arbete 

Det finns flera olika områden i uppsatsen att kritiskt ifrågasätta. Forskningsöversiktens konso-

liderade riskfaktorer baseras på ett litet antal artiklar. Riskfaktorerna som identifierats och bi-

dragit med stor påverkanskraft i arbetet skulle kunna vara fler och mer nyanserade. Fler fall 

hade kunnat skapa djupare kopplingar mot konsekvensindikatorerna och då även kunnat vik-

tas mer.  

5.5 Förslag till vidare forskning 

En intressant fortsättning inom forskningen skulle kunna vara att titta på andra länders SOF 

för att undersöka hur dessa förhåller sig till uppsatsens resultat. Länder med mindre budget 

och mindre offensiv internationell närvaro skulle då kunna ligga i fokus. Ett annat område av 

relevans kan vara att titta på de motsvarande konventionella förbanden och hur de hanterar de 

tre riskfaktorerna.  

 

Relevans för militär yrkesutövning 

Den akademiserade officersutbildningen kommer i sinom tid kunna bidra med en tydligare 

förståelse för hur utvecklingsarbete bör går till. Inte minst då Försvarsmakten mer måste lära 

av den privata sektorn när det gäller effektivitets- och utvecklingsarbete för att möta en ny 

hotmiljö. Kanske är det också så att de nya officerarna intresserar sig mer för dessa projekt än 

tidigare. Oavsett befinner vi oss i en säkerhetspolitisk period som skiftar karaktär. I och med 

informationsteknologins förmåga och kraft att påverka i kombination med ett allt mer an-

strängt säkerhetsläge över Östersjön kommer vi att tvingas utveckla vår Försvarsmakt för att 

kunna möta de nya hoten. Med förändringen kommer utmaningar. När vi i förändringsproces-

sen vågar ifrågasätta vedertagna teorier kan vi även utveckla dessa. Lika naturligt som vi ar-

betar med ledarskap måste vi förstå och arbeta med förändringsarbete. Gränsen mellan militär 

och civil organisation suddas ut allt mer.  
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