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De grundläggande förmågornas inverkan på militära och polisiära 

anti-terrorist operationer. 
 

Sammanfattning:  
Syftet med denna uppsats är att undersöka om de grundläggande förmågorna är relevanta även i en 

anti-terrorist operation, då förmågorna hittills varit ett begrepp inom mellanstatliga konflikter.  

För att besvara detta används två frågeställningar:  

– Är de grundläggande förmågorna relevanta för denna typ av operationer? 

– Vilken eller vilka av de grundläggande förmågorna låg till grund för framgång/misslyckande i 

operationen?  

 

Studien genomförs som en jämförande fallstudie där fyra operationer av militär och polisiär karak-

tär analyseras utifrån de grundläggande förmågorna. Data erhålls genom textanalys av historiska 

skildringar som avhandlar respektive operation. 

 

Resultatet av studien visar att de grundläggande förmågorna är relevanta för anti-terrorist opera-

tioner och tillämpningen av dem kan bestämma utfallet av operationen. De förmågor som låg till 

grund för en lyckad eller misslyckad operation är verkan, skydd, und/info och ledning.  

 
Nyckelord: Anti-terrorism, de grundläggande förmågorna, Special Air Service, Iranska ambassa-
den, GIGN, Air France flight 8969, Münchenmassakern, teatern i Moskva, Spetsnaz. 
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The fundamental abilities effect on military och police counter-

terrorism operations.  
 

 
Abstract: 
The purpose of this paper is to examine whether the fundamental abilities are relevant in counter-

terrorism operations, due to the fact that the abilities until now has been a concept in inter-state 

conflicts. 

To answer this, two questions will be used:  

- Are the fundamental abilities relevant in this type of operations? 

- Which of the fundamental abilities formed the basis for success/failure in the operation? 

 

The study is being conducted as a comparative case study in which four operations by military and 

police character are analyzed from the fundamental abilities. Data is obtained by textual analysis 

of historical accounts dealing with each operation. 

 

The results of the study indicate that the fundamental abilities are relevant in counter-terrorism 

operations and their application can determine the outcome of the operation. The abilities that 

formed the basis for successful or unsuccessful operations are action, protection, 

intelligence/information and leadership. 

 

Key words: Counter-terrorism, the fundamental abilities, Special Air Service, Iranian embassy, 
GIGN, Air France flight 8969, Munich massacre, Moscow theatre, Spetsnaz.  
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1 INLEDNING  

Det finns ett intresse av att se vad vi kan lära oss av de grundläggande förmågorna, då dessa är i 

allra högsta grad beprövade och erfarenheter har dragits av dem. Fram tills nu har de grund-

läggande förmågorna varit ett medel för att uppnå högre mål i en mellanstatlig konflikt. Skillna-

den i detta arbete ligger i att de nu ställs mot en helt ny typ av operationer med en ny typ av 

motståndare, det vill säga anti-terrorism operationer och terrorister med en särskild agenda. I 

samma andetag är det därför även intressant att se vilken eller vilka av förmågorna som är mest 

relevanta. De grundläggande förmågorna kommer i arbetet att presenteras precis före respektive 

operation för att underlätta analysen samt för att bättre kunna påvisa kopplingen mellan operatio-

nerna och förmågorna.  

 

1.1 SYFTE 

Jag kommer att skriva om fyra olika operationer där statsmakten, genom nyttjandet av en militär 

eller polisiär enhet, ingripit för att frita gisslan. Operationerna är följande; Special Air Service 

stormning av iranska ambassaden, GIGN och stormningen av Air France flight 8969, västtyska 

polisens fritagningsförsök under Münchenmassakern samt Spetsnaz fritagningsförsök av gisslan 

på teatern i Moskva. Dessa fyra operationer kommer att analyseras utifrån de grundläggande 

förmågorna. De grundläggande förmågorna är ett begrepp för mellanstatliga konflikter, därför 

kommer jag att analysera om dessa förmågor är viktiga att ta i beaktande i syfte att genomföra en 

lyckad anti-terrorist operation. Det har skrivits hyllmeter av litteratur som rör dessa operationer 

och självfallet även utfallet av dem. En mer djuplodad analys av dem, med en koppling mot 

operativa förmågor, kan därför tillföra en förståelse för vad som underbygger en lyckad anti-

terrorist operation då dessa är högst aktuella.  

Vi ska inte heller glömma det intresse som finns i att se vad vi kan lära oss av de grundläggande 

förmågorna där fokus ligger som ovan nämnt på en helt ny typ av operationer med en ny typ av 

motståndare. Detta för att se om förmågorna är hållbara även här och vad vi då kan lära oss av det 

inför framtiden.  
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1.2 PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNING  

De grundläggande förmågorna är verkan, underrättelser och information (und/info), rörlighet, 

ledning, uthållighet samt skydd. Dessa ses som en beskrivning på övergripande behov som är 

nödvändiga för manövertänkandet och därmed för att kunna nå strategiska, operativa och taktiska 

mål.1 Den typ av konflikt där förmågorna är tänkta att komma till sin rätt är en mellanstatlig 

konflikt där parterna vill påtvinga den andre sin vilja. Under den senare delen av 1900-talet och 

framförallt under 2000-talet har världens stater mött ett nytt hot i form av terrorism. Terrorismen 

visar sig i många olika skepnader och en tydlig skepnad som präglat historien är gisslantagning, 

där ett antal terrorister tar människor som gisslan i syfte att påtvinga en eller flera stater sin vilja. 

I många fall möter staten i fråga denna typ av situation militärt, exempelvis i form av en militär 

anti-terrorist enhet och i andra fall genom en polisiär anti-terrorist enhet. 

Stater står nu står inför en ny typ av hot och konflikt, ofta inom landets egna gränser, och möter 

en icke-statlig motståndare.  

 

Jag kommer att arbeta utifrån dessa frågeställningar: 

 

– Är de grundläggande förmågorna relevanta för denna typ av operationer? 

 

– Vilken eller vilka av de grundläggande förmågorna låg till grund för framgång/misslyckande i 

operationen? 

 

1.3 VAL AV FALL  

Jag har avgränsat arbetet genom att välja ut fyra olika händelser där två av dem är militära opera-

tioner och två av dem är polisiära. Av dessa fyra räknas två som lyckade operationer och två 

räknas som misslyckade operationer. Ytterligare ett kriterium kopplat till händelserna är det att 

jag enbart valt händelser där situationen eskalerat till den nivån att statsmakten vidtagit militära 

eller polisiära åtgärder och ingripit. Det som varit avgörande för om operationen skall ses om 

lyckad eller misslyckad är utfallet, det vill säga antalet skadade eller döda ur gisslan,  

                                                 
1 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s 60.  
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terroristerna och den militära/polisiära enheten som genomförde stormningen. Orsaken till att två 

av operationerna är polisiära och två är militära är den att arbetet får en högre validitet om jag 

täcker in hela arenan som utgör anti-terrorism operationer.     

 De fyra operationerna är: 

 

Lyckade 

– Special Air Service stormning av iranska ambassaden i London 1980 (Militär).   

– GIGN stormning av Air France flight 8969 i Marseille 1994 (Polisiär). 

 

Misslyckade 

– Den västtyska polisens fritagningsförsök av de israeliska idrottsmännen under OS i Mün-

chen 1972 (Polisiär). 

– Spetsnaz fritagningsförsök av gisslan på teatern i Moskva 2002 (Militär).  

 

1.4 TIDIGARE FORSKNING  

Det har skrivits om de grundläggande förmågorna tidigare och då kopplat mot bland annat ett 

slag eller ett krig ur militärhistorisk synvinkel. Det har även bedrivits forskning om operationerna 

men dessa är ofta enbart historiska skildringar. Exempelvis skriver Barry Davies i boken Terro-

rism – Inside a world phenomenon om både Münchenmassakern och dramat i Moskva men drar 

inte slutsatser om varför det gick som det gick. Likaså boken SAS – Historien om världens mest 

berömda elitförband av Steve Crawford om Iranska ambassaden, där ger författaren en bra be-

skrivning av operationen men inte en förklaring till utfallet. Därför ska jag nu, med hjälp av de 

grundläggande förmågorna som analysverktyg, ge svar på varför operationerna lyckades eller 

misslyckades.  

  

1.5 MATERIAL OCH KÄLLKRITIK   

Materialet jag valt att nyttja mig av under arbetet är främst litteratur som avhandlar respektive 

operation så som SAS – Historien om världens mest berömda elitförband av Crawford, Steve, 

Terrorism - Inside a world phenomenon samt The complete encyclopedia of the SAS av Davies, 

Barry. De två senare är återkommande källor i arbetet då dessa beskriver flertalet av operationer-
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na. Utöver det kommer jag att använda Doktrin för markoperationer, Doktrin för gemensamma 

operationer och Militärstrategisk doktrin, samtliga utgivna av Försvarsmakten, för grund till 

beskrivning av de grundläggande förmågorna. Jag kommer att nyttja mig av Militärteorins grun-

der av Widén och Ångström för ytterligare material till de grundläggande förmågorna. Jag har 

dessutom valt att titta på tidskriften Illustrerad Vetenskap och då i form av deras specialskrift 

Världens historia som gör ett djuplodat reportage om Münchenmassakern. Sist kommer jag att 

använda internetkällor för beskrivning av de operationer som inte avhandlats i större utsträckning 

i form av litteratur.   

Den litteratur jag använder i arbetet är sekundärkällor där författarna nyttjat sig av bland annat 

arkivmaterial, intervjuer samt litterära verk. De är alla historiska skildringar av operationerna och 

borde därför vara källkritiskt trovärdiga, men trots det har jag valt att jämföra källorna sinsemel-

lan. Tidskriften avhandlar en känd historisk händelse vilket föranleder mig att se även denna källa 

som trovärdig, men jag har valt att jämföra den skildringen mot andra källor också. När det gäller 

internetkällor ska man alltid vara kritisk. Angående de källor från Internet jag valt att ta med i 

arbetet så har jag där tittat på den server de publicerats på. Jag har medvetet valt källor som pub-

licerats i andra länder än de land som var ansvarig för operationen. Detta för att undvika ”vinna-

ren skriver historien” och därmed öka trovärdigheten och pålitligheten till den grad att de får 

anses som legitima källor. Utöver det så har jag medvetet strävat efter att välja källor från Internet 

som är publicerade ett tag efter händelsen då de bygger på information och inte spekulationer. 

 

1.6 METOD 

I arbetet kommer jag att nyttja mig av en jämförande fallstudie.2 Jag kommer att analysera fyra 

stycken operationer av både militär eller polisiär karaktär med hjälp av de grundläggande förmå-

gorna som ett analysverktyg. Arbetet och bearbetning av material är upplagt enligt följande; 

inledningsvis kommer jag att beskriva de grundläggande förmågorna. Därefter kommer jag i min 

analys att beskriva de fyra operationerna i stort i anslutning till förmågorna och lyfta fram viktiga 

händelser som visar på, eller brist på, de grundläggande förmågorna. Analysen avslutas med att 

resultaten av varje operation redovisas. Slutligen kommer jag att koppla samman förmågorna 

med operationerna i en diskussion, dra slutsatser och besvara mina frågeställningar.  

                                                 
2 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud. Lena, (2007), Metodpraktikan, tredje uppla-

gan, s 121. 
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Anledningen till att jag valt just dessa fyra operationer grundar sig i att de är typfall. De fyra 

operationer är av olika karaktär, med det menat att de är både militära och polisiära samtidigt som 

de är lyckade eller misslyckade. Produkten av detta blir att jag kan dra slutsatser om förmågornas 

relevans i en operation oavsett vem som utför den.   

 

1.7 TEORI 

DE GRUNDLÄGGANDE FÖRMÅGORNA 

Den franske militärteoretikern Charles Ardant de Picq (1821-1870) sade: 

Människan påbörjar inte ett slag för att slåss, utan för att vinna.  

Hon kommer att göra allt i sin makt för att undvika det förra  

och att uppnå det senare.3 

Med de kloka orden i minnet kan man utan att tveka påstå att det inte finns någon militärmakt i 

världen idag som inte har fokus på vinst i händelse av krig eller konflikt. Ett tydligt tecken på 

detta är att människan och militärer genom historien valt att ta vara på det som kallas krigföring-

ens principer, en slags samlad visdom. Här påbörjade man en strävan efter att identifiera riktlinjer 

för hur man uppnår vinst i händelse av krig men även sökandet efter variabler som förklarar vinst 

eller förlust. Produkten blev ett antal begrepp så som kraftsamling, mål, styrkeekonomi, samord-

ning med flera som än i dag anses vara tidlösa principer på hur man uppnår vinst i krig.4  

Dessa principer har självfallet även Sverige anammat i våra doktriner och ett led i dessa är de 

grundläggande förmågorna.  

De grundläggande förmågorna, eller de militära basfunktionerna som de även kallas5, är sex till  

antalet och är inte bara förmågor utan kan även ses som rubriker på verksamhetsområden som 

tillsammans utgör Försvarsmaktens samlade förmåga.6 I Försvarsmaktens doktriner sammanfattas 

de sex förmågorna i en modell vars syfte är att just vara en tankemässig modell. Modellen i sig 

kan inte kopplas till specifika system eller funktioner men behärskar beslutsfattaren den tanke-

mässiga modellen, tankekedjan, så speglar detta sig i verksamheten som ryms under de sex rubri-

kerna.7 Detta sker genom att chefen får ett verktyg med vilket han förenklat kan beskriva kompli-

cerade förhållanden och göra dessa hanterbara. De grundläggande förmågorna är inte på något 

                                                 
3 Widén, Jerker, Ångström, Jan, (2007), Militärteorins grunder, s 119 
4 Widén, Jerker, Ångström, Jan, (2007), Militärteorins grunder, s 119 
5 Försvarsmakten, (2002), Militärstrategisk doktrin, s 76  
6 Försvarsmakten, (2002), Militärstrategisk doktrin, s 76 
7 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s 30 
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sätt rangordnade men inte heller oberoende av varandra. De skiljer sig självfallet åt men ett sam-

band existerar mellan dem genom att om en av dem förändras i någon form så påverkas även de 

andra.8 

Militärstrategisk doktrin ger en bra bild av hur de grundläggande förmågorna samspelar: 

 

Militärstrategisk doktrin - Sammanhanget mellan basfunktionerna9 

 

 

  

 

 

Exempelvis, om underhållskedjan till förbanden tillfälligt eller permanent sätts ur spel påverkar 

detta genast förbanden genom bristen på tekniskt underhåll, drivmedel, förnödenheter, hälso- och 

sjukvård med mera. Vid brist på dessa behov av underhåll nedgår förbandets förmåga att lösa 

uppgiften markant. Alltså har förmågan uthållighet ett direkt samband med rörlighet, verkan och 

skydd.10 

 

Jag bygger mitt arbete på teorin om att de grundläggande förmågorna kan påverka utfallet inte 

bara i ett krig utan även i en anti-terrorist operation. Existerar det förutsättningar och förmågor 

inom den enhet som genomför operationen, som i sin tur kan kopplas mot de grundläggande 

förmågorna, så leder detta till att operationen får en högre sannolikhet att lyckas. Lider däremot 

enheten brist på förutsättningar och förmågor så leder det i sin tur till att operationen får en högre 

sannolikhet att misslyckas.     

 

 

 

 

 

                                                 
8 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s 31 
9 Försvarsmakten, (2002), Militärstrategisk doktrin, s 77 
10 Försvarsmakten, (2002), Militärstrategisk doktrin, s 77 

Förutsättning för att samordna  
grundelementen och övriga funktioner 
 

Ledning 

Stridens grundelement  Verkan     Rörlighet     Skydd 

Övriga basfunktioner Underrättelser      Uthållighet 
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2 ANALYS 

 

2.1 VERKAN 

Enkelt uttryckt är verkan den förmåga som förbandet skall/bör besitta för att bekämpa eller på 

annat sätt påverka motståndaren. Förmågan verkan är i hög grad beroende av samordning med de 

andra förmågorna i form av möjligheten att lokalisera motståndaren och därefter kunna sätta in 

rätt förband och leverera lämplig form av bekämpning. Effekten man önskar få ut av detta är en 

reducering i motståndarens förmåga och vilja till fortsatt strid så att egen vilja kan påtvingas 

honom. Medel för att uppnå detta är exempelvis direktriktad eld, indirekt eld, fördröjande fältar-

beten och informationsoperationer.11 Dessa medel i kombination med ett offensivt och aktivt 

uppträdande ger oss möjligheten att agera och i sin tur tvinga motståndaren att reagera.12 En fråga 

som borde ställas är om ett bättre samövat förband med stor erfarenhet kan leverera en högre grad 

av verkan än ett mindre samövat förband med mindre erfarenhet? Doktrin för markoperationer 

nämner följande; 

Bekämpning är förmågan att kunna påverka motståndaren i hela  

stridsrummet över tiden.13
  

Jag kommer därför i mitt arbete göra antagandet att hög grad av samövning och erfarenhet är en 

förutsättning för god verkan i en operation.  

 

 2.1.1 Iranska ambassaden – Militär operation 

Den 30 april 1980 stormade sex terrorister in på den iranska ambassaden i London. De kom från 

en organisation som kallade sig Demokratiska revolutionära fronten och kämpade för Arabistans 

befrielse (Arabistan är en region i Iran där befolkningen utgörs av etniska araber). Väl inne på 

ambassaden tog de 26 personer som gisslan och ett sex dagar långt drama tog sin början.14 Efter 

dagar av utdragna förhandlingar växte desperationen hos terroristerna, som i detta skede bestäm-

de sig för att avrätta ambassadens pressattaché Abbas Lavasani. Detta blev startskottet för ”Ope-

ration Nimrod”, då polisen officiellt lämnade över ansvaret till Special Air Service (SAS).15 

                                                 
11 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s 67 
12 Widén, Jerker, Ångström, Jan, (2007), Militärteorins grunder, s 132 
13 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s 68 
14 Crawford, Steve, (2004), SAS, historien om världens mest berömda elitförband, s 78-79 
15 Crawford, Steve, (2004), SAS, historien om världens mest berömda elitförband, s 81 
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En stor fördel för att ha en god verkan under en operation är att enheten är större numerärt än den 

som de ska anfalla, enkel stridsekonomi. Så var fallet i denna operation, då terroristerna var sex 

till antalet och Special Air Service var hela 50 man, fördelade på två grupper. De två grupperna 

var uppdelade i olika team där några skulle bryta sig in i byggnaden på olika sätt, några skulle 

understödja som prickskyttar och ett större team på 20 personer skulle stå för yttre säkerhet.16 

 

Special Air Service är ett förband med en lång historia och regementet är idag baserat i Hereford i 

England. Under dessa år har förbandet samlat på sig många erfarenheter och en av dessa är att det 

är ett måste att samtliga soldater vid förbandet skall utbildas i rollen som terroristbekämpare. En 

produkt av detta blev att det vid tidpunkten för ambassaddramat alltid fanns minst en skvadron i 

beredskap, istället för bara ett litet team som tidigare. Till detta hade soldaterna spenderat många 

timmar i ”The Killing House” (ett hus avsett för att öva gisslanfritagning med skarp ammunition), 

där soldaterna övade fritagning med människor i rollen som gisslan.17 Detta gav Special Air 

Service en hög grad av samövning och erfarenhet, något som jag har identifierat som en viktig 

del av förmågan verkan.  

Grupperna nådde även en hög grad av verkan när själva attacken inleddes. Klockan 19.20 fick 

soldaterna order om framåt och tre grupper om totalt tolv man repellerade ned från taket och bröt 

in genom fönstren på andra och tredje våningen. En fjärde grupp sprängde takfönstret och säkra-

de den översta våningen samtidigt som en grupp klättrade över till balkongerna på första våning-

en från grannfasaden och sprängde sig in genom de skottsäkra fönsterrutorna. Sist men inte minst 

tog sig en fyramannagrupp in på bottenvåningen genom att slå in fönstren på baksidan med hjälp 

av släggor.18 Resultatet här blev att minst 24 tungt beväpnade soldater tog sig in samtidigt i 

byggnaden, något som visar på ett väldigt aktivt med också offensivt uppträdande med hög grad 

av verkan som följd.    

 

Ytterligare egenskaper som gav Special Air Service god verkan under operationen var deras 

vapenarsenal, det vill säga förmåga till bekämpning. Samtliga enheter och dess soldater var utrus-

tade med Heckler & Koch MP5 (kulsprutepistol) samt Browning High Power eller Glock 18, 

båda halvautomatiska pistoler som genomgått rigorösa tester av regementet. Grupperna hade 

                                                 
16 Crawford, Steve, (2004), SAS, historien om världens mest berömda elitförband, s 80-81 
17 Crawford, Steve, (2004), SAS, historien om världens mest berömda elitförband, s 78-80 
18 Crawford, Steve, (2004), SAS, historien om världens mest berömda elitförband, s 81 
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även med sig pumphagelgevär av modell Remington 870, ett vapen som främst används för 

inbrytning genom att skjuta bort gångjärnen på innerdörrarna. Prickskyttarna var beväpnade med 

Accuracy International PM i kaliber 7,62mm för att kunna erbjuda det yttre skyddet. Utöver 

direktriktade vapen var samtliga soldater utrustade med chockgranater som är till för att skapa 

desorientering genom en skarp knall och en bländande blixt.19 

 

 2.1.2 Air France flight 8969 – Polisiär operation 

Den 24 december 1994 kapade fyra terrorister från Armed Islamic Group (GIA) en Airbus från 

det franska flygbolaget Air France i Algeriets huvudstad Alger. Totalt tog de 220 passagerare och 

tolv besättningsmän gisslan genom att utge sig för att vara säkerhetspersonal på flygplatsen. 

Detta knep innebar att de kunde medföra vapen ombord på flygplanet precis innan start utan att 

väcka för stor uppmärksamhet.20 Deras krav var enkelt, medlemmar ur GIA som satt fängslade i 

Frankrike och Algeriet skulle friges.  

Den franska regeringen informerades om läget och satte genast elitstyrkan Groupement 

d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) i högsta beredskap, varpå de efter bara några 

timmar flög till Palma flygplats på Mallorca. Ett planerat anfall mot flygplanet sköts i sank kort 

därpå eftersom den algeriska regeringen vägrade låta GIGN komma in i landet och samtidigt 

vägrade de flygplanet tillstånd att lyfta.   

Under de nästkommande långa timmarna växlade situationen enormt genom att terroristerna 

valde att släppa gisslan, mestadels kvinnor och barn, men svarade även med att avrätta gisslan. 

Totalt släpptes 63 gisslan och tre avrättades vilket ledde till att algeriska regeringen valde att 

tillåta att flygplanet lämnade landet. 

Vid det här laget hade GIGN redan lämnat Mallorca och det kapade flygplanet omdirigerades till 

Marseille istället för den planerade destinationen Paris. Detta gav GIGN gott om tid att förbereda 

ett varmt välkomnande.21   

 

Klockan 04.00 på morgon den 25 december stod GIGN redo att storma flygplanet på flygplatsen i 

Marseille. Till deras stora förvåning började flygplanet röra på sig igen vilket ledde till en änd-

ring i enhetens agerande. GIGN stod nu inför en IA (Immediate Action), omedelbar åtgärd, vilket 

                                                 
19 Crawford, Steve, (2004), SAS, historien om världens mest berömda elitförband, s 257-259 
20 Davies, Barry, (2003), Terrorism – Inside a world phenomenon, s 209 
21 Davies, Barry, (2003), Terrorism – Inside a world phenomenon, s 210 
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är en direktplan som tillgrips när det inte finns tid till förberedelser. En sådan genomförs endast 

som en sista utväg och då människor dödas. Enheten delades upp i tre grupper där en skulle 

anfalla från bakre delen av flygplanet, en genom den främre högra dörren och den tredje skulle 

befinna sig under planet redo att ta emot gisslan. Samtliga tre grupper hade understöd av prick-

skyttar. Klockan 05.17 genomfördes anfallet med ett extremt offensivt agerande, med hög risk för 

både enheten och gisslan, i syfte att nå verkan.22 

 

I likhet med Special Air Service anfall mot iranska ambassaden så var GIGN i anfallet mot flyg-

planet en betydligt större styrka än terroristerna. Som ovan nämnt var terroristerna fyra till antalet 

medan den GIGN enhet som sattes i beredskap den 24 december uppgick till hela 40 stycken 

polismän och var alltså hela tio gånger större än terroristernas grupp. Den stridsekonomin, i 

samband med ett väldigt offensivt agerande, möjliggjorde god verkan och krönte operationen till 

en av de mest framgångsrika i aviatisk historia.23 

 

 2.1.3 Münchenmassakern – Polisiär operation 

Tidig morgon den 5 september 1972, mitt under pågående OS, klättrade åtta unga män överstake-

tet och in i Olympiabyn i München. Detta var ingen ovanlig syn då många av idrottsmännen 

stannade ute sent på någon av Münchens alla pubar. Dessa åtta män var dock inte idrottsmän utan 

alla var specialtränade palestinska terrorister ur gruppen Svarta september. De fortsatte mot 

byggnaden där de israeliska idrottsmännen låg och sov med intentionen att ta sig in med en ko-

pierad nyckel och ta samtliga som gisslan.24 Terroristerna rusade in under eldgivning och sköt 

ihjäl två israeliska idrottsmän samt tog nio som gisslan.  

Den västtyska polisen anslöt kort därefter till Olympiabyn och i ett försök att ta kontakt gick en 

polisman fram mot byggnaden och möttes av ett fönster som öppnades och två papperslappar 

kastades ut. Papperslapparna innehöll terroristernas krav: 234 palestinska fångar skulle friges ur 

israeliska fängelser samt frigivning av Andreas Baader och Ulrike Meinhof, ledarna för den 

västtyska terroristgruppen Röda arméfraktionen. Klockan var nu 05.10 och lapparna innehöll 

även en tidsfrist till 09.00, därefter skulle terroristerna avrätta en gisslan varje timme tills kraven 

                                                 
22 Davies, Barry, (2003), Terrorism – Inside a world phenomenon, s 210-211 
23 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,163487,00.html 2011-05-17 
24 Hebsgaard, Thomas, (2011), Illustrerad Vetenskap – Världens historia nr 6/2011, s 15 
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uppfyllts.25 Tidsfristen förlängdes gång på gång samtidigt som den israeliska regeringen vägrade 

ge efter för kraven med anledning att de inte förhandlade med terrorister. Vad de däremot gjorde 

var att erbjuda tyskarna israeliska trupper för att lösa ut situationen, någon som tyskarna i sin tur 

vägrade då de ville iscensätta en egen fritagning.26  

Situationen drog ut på tiden och terroristerna krävde istället två flygplan med destination Kairo 

för att där lösa krisen. Tyskarna gick med på att ge dem ett flygplan och senare på kvällen trans-

porterades terroristerna och gisslan i bussar till två helikoptrar som skulle föra dem till flygplat-

sen Fürstenfeldbruck.27 Händelserna som därefter utspelade sig på flygplatsen är orsaken till att 

händelsen fått namnet Münchenmassakern.  

 

Redan i Olympiabyn genomfördes åtgärder för att frita gisslan men dessa kan inte ses som sär-

skilt bra. Totalt 13 polismän ur Münchenpolisens specialstyrka kröp omkring på taket till bygg-

naden där idrottsmännen och terroristerna befann sig. Planen var att krypa ner i ventilations-

schakten och in i byggnaden för att frita gisslan. Problemet var att denna specialstyrka inte hade 

någon som helst utbildning i hur man hanterar terrorister och planen sträckte sig inte längre än 

just till att använda ventilationsschakten för att ta sig in.28 Detta får ses som en allvarlig brist i 

förmågan verkan. 

 

Väl på flygplatsen Fürstenfeldbruck fortsatte problemen för den västtyska polisen. För att över-

huvudtaget kunna leverera verkan, oavsett form, så måste styrkan som skall göra det besitta 

lämpliga former av medel för att göra detta. Så vart inte fallet i denna händelse där de västtyska 

poliserna var beväpnade med repetergevär (ett gevär som efter varje skott måste laddas om ge-

nom ett manuellt handgrepp). Terroristerna i sin tur var beväpnade med bland annat automatge-

vär av typ AK47. Denna brist i förmåga att leverera verkan genom direktriktad eld resulterade i 

att terroristernas automateld blev överlägsen och resulterade i att en polisman träffades i huvudet 

och avled.29 

 

                                                 
25 Hebsgaard, Thomas, (2011), Illustrerad Vetenskap – Världens historia nr 6/2011, s 16 
26 Davies, Barry, (2003), Terrorism – Inside a world phenomenon, s 101 
27 Hebsgaard, Thomas, (2011), Illustrerad Vetenskap – Världens historia nr 6/2011, s 19 
28 Hebsgaard, Thomas, (2011), Illustrerad Vetenskap – Världens historia nr 6/2011, s 19 
29 Davies, Barry, (1998), The complete encyclopedia of the SAS, s 185 
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Ytterligare problem som den tyska polisen mötte rör prickskyttarna. Dessa var utplacerade med 

uppgiften att neutralisera terroristerna. Problemet här var det att inte nog med att de var dåligt 

utrustade, de saknade även specialutbildning i prickskytte och därmed erfarenhet av detta.30  

 

 2.1.4 Teatern i Moskva – Militär operation  

På kvällen onsdagen den 23 oktober 2002 stormade 50 stycken tjetjenska terrorister, 32 män och 

18 kvinnor, in på en teater i Moskva och tog cirka 700 personer som gisslan. Under ledning av 

den 23 årige Movsar Barayev placerade gruppen ut stora sprängladdningar runt om i byggnaden 

med hot om att dessa skulle sprängas om den ryska militären försökte sig på ett fritagningsförsök. 

Terroristernas krav var att den ryska ockupationen av och kriget i Tjetjenien skulle upphöra med 

konsekvensen att om detta inte införlivades skulle gisslan avrättas. Barayev var ökänd av ryssar-

na sen tidigare, därför tog de hans hot på största allvar och påbörjade förhandlingar. Ryssland 

erbjöd gruppen fri passage ut ur landet om de släppte gisslan oskadd. Detta föll inte Barayev i 

smaken då han slagit fast att gruppen var redo att dö för sin sak. Som ett tecken på god vilja 

släppte dock Barayev under de första timmarna totalt 41 personer ur gisslan så som barn, musli-

mer och georgiska medborgare.  

Under torsdagen fortsatte dödläget men genom att bland annat Röda korset fick tillträde till bygg-

naden kunde ytterligare personer ur gisslan släppas.  

På fredagen började terroristerna bli otåliga då de inte fick några som helst tecken på att deras 

krav skulle införlivas. Enligt rapporter nådde situationen sin brytpunkt på fredag kväll då en liten 

pojke fick nog, kastade en burk på en av terroristerna, och sprang skrikande ned längst gången i 

teatern. Terroristerna sköt mot honom men missade och träffade istället andra ur gisslan varpå två 

dog och två skadades. Personerna utanför byggnaden hörde skottlossningen varpå de trodde att 

avrättningarna hade startat och påbörjade nu förberedelser för att storma byggnaden.31 

 

Under själva operationen använde sig det ryska specialförbandet Spetsnaz av ett kemiskt strids-

medel för att nå verkan. Stridsmedlet bestod av en narkosliknande gas baserad på opiater som 

sprutades in i teatern innan soldaterna själva bröt in. Tanken med detta var att samtliga i byggna-

den skulle somna så sprängladdningarna inte kunde detoneras. Tragiskt nog visade sig gasen vara 

dödlig för personer med hjärt- och lungsjukdomar vilket resulterade i att 115 personer ur gisslan 
                                                 
30 Davies, Barry, (1998), The complete encyclopedia of the SAS, s 185 
31 Davies, Barry, (2003), Terrorism – Inside a world phenomenon, s 221-223 
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dog och ytterligare 42 blev allvarligt skadade och hamnade på sjukhus.32 Utöver att gisslan drab-

bades hårt av gasen så resulterade valet av bekämpning i att även två av soldaterna blev medvets-

lösa.33 Detta får ses som en brist i verkan men inte för att den var verkningslös, utan snarare för 

att det inte var rätt form av bekämpning att sätta in. Detta med hänsyn till att 157 personer ur 

gisslan dog eller skadades svårt och två soldater ur räddningsstyrkan blev medvetslösa.   

 

Vad Spetsnaz däremot gjorde bra under operationen var att räkna med numerär överlägsenhet. 

Terroristerna var 50 stycken och Spetsnaz styrka uppgick till 200 soldater.34 I likhet med GIGN 

och stormningen av flygplanet var de ryska soldaterna hela fyra gånger fler vilket ger en god 

grund för att uppnå verkan.  

 

2.2 SKYDD 

Förmågan skydd innefattar de åtgärder som alla, från enskilda soldater till hela förband, vidtar för 

att undgå upptäckt och bekämpning. Detta ska inte enbart tolkas som att ett fysiskt skydd i form 

av exempelvis bepansrade fordon är allt som behövs. Förmågan rörlighet innebär en form av 

skydd, likaså signaturanpassningsåtgärder, skenåtgärder och skydd mot nukleära, biologiska och 

kemiska stridsmedel. Utöver det kan en anpassad beredskap och utbildning i lokala förhållanden 

erbjuda skydd.35  

Kopplat mot markoperationer kan förmågan skydd erhållas genom ett oväntant uppträdande. Med 

det menat att förbandet vidtar åtgärder som leder till att motståndaren överraskas och då inte 

hinner reagera och verka. I likhet med antagandet att erfarenhet och samövning leder till bättre 

verkan, ger erhållna erfarenheter under övningar och insatser möjlighet för förmågan taktikan-

passning att utvecklas. Detta är nödvändigt eftersom ett förband vinner mycket ur skydds- 

synpunkt på att kunna anpassa sig efter motståndarens uppträdande oavsett konfliktnivå.36  

 

  

 

                                                 
32 Davies, Barry, (2003), Terrorism – Inside a world phenomenon, s 223 
33 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2363601.stm 2011-05-17 
34 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2363601.stm 2011-05-17 
35 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s 71 
36 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s 72 
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 2.2.1 Iranska ambassaden – Militär operation 

I enlighet med ovannämnda kriterier för förmågan skydd så hade SAS goda förutsättningar för 

detta under operationen. Först och främst var grupperna väl utrustade med en stor arsenal av 

utrustning som erbjuder gott skydd mot bekämpning och SAS egna kemiska stridsmedel. Förban-

det hade goda tillgångar till ekonomiska medel och kunde därför köpa in det bästa som markna-

den hade att erbjuda.37 Under operationen var soldaterna utrustade med flamsäkra kläder och 

stridsdräkter, kroppsskydd, chockgranater och skyddsmasker38 vilket medförde hög skyddsnivå i 

jämförelse mot terroristerna som enbart var klädda i civila kläder.  

 

SAS hade även en hög grad av anpassad beredskap under tiden som händelserna före operationen 

utspelade sig. De håller alltid ett team i beredskap samt ytterligare ett team som turas om med det 

första för att reaktionstiden ska bli så kort som bara möjligt.39 Därför kunde SAS snabbt vara på 

plats och göra förberedelser och med hjälp av detta vann de även en annan egenskap som är 

definierad som skydd, nämligen överraskning. Överraskningen kom genom gruppernas snabba 

respons på händelseutvecklingen i samband med att de bröt sig in i huset på flera håll samtidigt. 

De vann kampen om initiativet i operationen vilket tvingade motståndaren att reagera och hindra-

de honom från att agera.  

 

 2.2.2 Air France flight 8969 – Polisiär operation  

I likhet med SAS stormade GIGN flygplanet från flera håll samtidigt. Denna metod i samband 

med att ett flygplan är ett begränsat utrymme med begränsad utsikt ger goda förutsättningar för 

att undgå upptäckt och överraska sin motståndare. En annan stor fördel för GIGN var att huvud-

delen av terroristerna hade samlats i cockpit40 vid piloterna och faktiskt inte hade tillräckligt god 

sikt för att se vad som skedde bakom och vid sidan av flygplanet. 

 

GIGN är, i likhet med SAS, en renodlad anti-terrorist enhet och har därför utrustning som erbju-

der en hög skyddsnivå vid operationer. Vid stormningen av flygplanet var polismännen klädda i 

svarta skyddskläder, kroppsskydd samt annan skyddsutrustning. De var även, likt SAS, utrustade 

                                                 
37 Crawford, Steve, (2004), SAS, historien om världens mest berömda elitförband, s 75 
38 Crawford, Steve, (2004), SAS, historien om världens mest berömda elitförband, s 251-254 
39 Crawford, Steve, (2004), SAS, historien om världens mest berömda elitförband, s 79 
40 Davies, Barry, (2003), Terrorism – Inside a world phenomenon, s 211 
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med chockgranater41 som desorienterar motståndaren och ger enheten någon extra sekunds för-

språng. Även detta får ses som en form av skydd.  

Utöver ovanstående hade GIGN en hög beredskap för den här typen har händelser. Som tidigare 

nämnt var enheten snabbt i startgropen och redan efter någon timme befann sig styrkan på ett 

flygplan på väg mot Mallorca där de inväntade på klartecken att ingripa.  

   

 2.2.3 Münchenmassakern – Polisiär operation 

I definitionen av skydd framgår det att det ska vidtas åtgärder för att undgå bekämpning. Detta 

kan appliceras på själva säkerheten kring Olympiabyn i München. Tyskland hade medvetet sänkt 

säkerheten i området för att fila bort de obehagliga minnena från när landet höll i OS 1936. Om-

rådet var endast avskuret från allmänheten genom ett simpelt stängsel och den mänskliga säker-

heten bestod ett fåtal vakter som patrullerade på obestämda tider.42 Denna brist på skydd ledde 

till att terroristerna relativt enkelt kunde påverka anläggningen.  

 

Den västtyska polisen, som mer eller mindre blev tagen på sängen av händelsen, saknade till 

skillnad från SAS och GIGN adekvat utrustning för sina polismän. Prickskyttarna som låg utpla-

cerade på flygplatsen var de män som polisen satte stor del av sin tilltro på. Dessa saknade myck-

et, bland annat kroppsskydd, och var därför betydligt känsligare för terroristernas bekämpning.43 

 

 2.2.4 Teatern i Moskva – Militär operation  

Som jag nämnde tidigare så blev två soldater ur Spetsnaz själva påverkade av gasen som sprutats 

in i teatern. Detta borde ses som en bristande förmåga i skydd kopplat mot utrustning och fram-

förallt skyddsmasker. Detta fel kan möjligtvis ligga på individnivå men samtidigt kan man inte 

blunda för det. Om problemet hade varit mer omfattande inom enheten så hade det kunnat påver-

ka soldaternas förmåga till verkan enormt då fler ramlat ihop medvetslösa.  

 

Samtidigt kan användandet av gas kopplas mot skydd och ses som en skenåtgärd och en åtgärd 

för att undgå bekämpning. Dessvärre fungerade den inte som planerat eftersom två soldater drab-

bades och 157 personer ur gisslan dog eller skadades.  

                                                 
41 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,163487,00.html 2011-05-17  
42 Davies, Barry, (1998), The complete encyclopedia of the SAS, s 184 
43 Hebsgaard, Thomas, (2011), Illustrerad Vetenskap – Världens historia nr 6/2011, s 20 
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 2.3 RÖRLIGHET 

Förmågan rörlighet är, precis som namnet antyder, möjligheten till fysiskt förflyttning. I militära 

sammanhang innebär det förmågan att manövrera system, förband och övriga resurser i tid och 

rum.44 Det innebär även att ha möjligheten att växla från en anfallsriktning till en annan eller att 

kunna växla mellan olika handlingsmönster. Besitter förbandet förmågan till rörlighet så öppnas 

även dörren till möjligheter att kraftsamla sina resurser till de avgörande punkterna.45  

Militärteorins grunder nämner att;  

Rörlighet främst syftar till att skaffa sig en fördelaktig position  

i förhållande till huvudmålet.46  

Detta huvudmål kan utgöra motståndarens starka respektive svaga punkt.47  

 

2.3.1 Iranska ambassaden, 2.3.2 Air France flight 8969, 2.3.3 Münchenmassakern,  

2.3.4 Teatern i Moskva 

När det kommer till förmågan rörlighet så har jag i min analys inte kunna identifiera några speci-

fika händelser som kan förklara användandet eller bristen på förmågan. Det finns dock en sak 

som operationerna har gemensamt. De har alla genomfört någon form av mindre förflyttning på 

sina enheter, allt från inom landet till från eget land till annat och sen tillbaka. Detta kan på ett 

sätt ses som rörlighet. Om vi kopplar detta mot definitionen av rörlighet ovan så uppfyller ändå 

inte operationerna kriterierna fullt ut eftersom förmågan är baserad på konflikter och krig som 

utspelar sig under en längre tid. Själva händelsen utspelar sig som mest över några dagar, opera-

tionerna tog sällan mer än några timmar och stridsrummet var litet och begränsat till byggnader, 

flygplan och flygplatser. Därför var de inte i behov av att manövrera sina enheter, resurser och 

liknande på samma sätt som en stor krigsmakt är i ett krig.  

 

2.4 LEDNING 

All form av arbete kräver någon form av ledning. Detta är ytterst märkbart i militära samman-

hang där vi ställer höga krav på ledning och våra ledare. I militär kontext, och i de grundläggande 

förmågorna, står ledning för förmågan att samordna mänskligt agerande och resurser. Detta inne-

                                                 
44 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s 69 
45 Widén, Jerker, Ångström, Jan, (2005), Militärteorins grunder. s 134  
46 Widén, Jerker, Ångström, Jan, (2005), Militärteorins grunder. s 134 
47 Widén, Jerker, Ångström, Jan, (2005), Militärteorins grunder. s 134 
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bär alltså att ledning genom att med olika kommandon samordna lägre förband inte innefattas av 

förmågan ledning, utan här handlar det istället om att ange mål som ska uppnås.48 Till detta hör 

principen med en samordnad ledning. En samordnad ledning har större möjligheter att dela ut 

uppgifter, ange direktiv och riktlinjer, se till att beslut implementeras med mera.49 

För att de sistnämnda skall vara möjligt ställer detta krav på att ledning sker från den plats där 

händelseförloppet bäst kan uppfattas och påverkas.50 

  

 2.4.1 Iranska ambassaden – Militär operation 

Redan när situationen var under polisens ansvar hade SAS larmats och befann sig i området. Där 

byggde de kopior av stamliga våningsplan i ambassaden och övade i dessa. Resultatet blev en 

färdig plan med tydliga mål och tillvägagångssätt istället för en direktplan.51 När ansvaret offici-

ellt överlämnades till SAS tog överstelöjtnant Michael Rose över och påbörjade operationen med 

den färdiga planen. Detta ledarskap, i samband med planen och målen som utformats, möjlig-

gjorde att operationen kunde genomföras med gott resultat och kort därpå kunde SAS lämna 

tillbaka ansvaret till polisen.  

  

 2.4.2 Air France flight 8969 – Polisiär operation 

GIGN och de franska myndigheterna mötte i början problem gällande ledning och samordning. 

Detta kopplat mot att Algeriet inte vill släppa in GIGN på algerisk mark för att lösa situationen.  

I likhet med SAS under iranska ambassaden kunde även GIGN föröva inför sin operation efter-

som de flög med ett exakt likadant flygplan som det som hade kapats. Här kunde de göra upp en 

plan och ta fram tillvägagångssätt men dessvärre medförde händelseutvecklingen att de fick 

genomföra en direktplan. Under ledning av major Denis Favier, som själv deltog i operationen, 

stormade de flygplanet fastän Favier sågs av vissa av elitpoliserna som oerfaren och inte lämplig 

att leda ett sådant farligt uppdrag. Genom att chefen ledde från den plats där han bäst kunde 

uppfatta situationen, i anfallsstyrkan, kunde snabba och rätta beslut tas och operationen blev 

lyckad.52   

 

                                                 
48 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer. s 63 
49 Widén, Jerker, Ångström, Jan, (2005), Militärteorins grunder. s 135 
50 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s 63  
51 Crawford, Steve, (2004), SAS, historien om världens mest berömda elitförband, s 80-81 
52 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,163487,00.html 2011-05-17 
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 2.4.3 Münchenmassakern – Polisiär operation 

Två av terroristerna går för att inspektera flygplanet som skall föra gruppen och gisslan till Kairo. 

Ledaren, som gick under namnet Issa, kände att något inte stod rätt till och de båda männen 

sprang tillbaka mot helikoptrarna. I det ögonblicket öppnade den tyska polisen eld och i ett nästan 

panikartat tillstånd sköt de mot allt som rörde sig, även direkt mot helikoptrarna där gisslan fort-

farande befann sig. Ingen från den tyska polisen steg in för att ordna upp situationen och chefen 

för den israeliska säkerhetstjänsten, Zvi Zamir, frågade gång på gång tyskarna vad de tänkt sig att 

göra. Han fick som svar att det inte fanns inget de kunde göra varpå Zamir själv tog kommandot 

tillsammans med kollegan Victor Cohen, som ropade till terroristerna på arabiska att sluta skjuta. 

Terroristernas svar på tal blev ett kulregn mot de båda.53  

Den västtyska polisens ledningskollaps äventyrade allas säkerhet och resulterade i att samtliga ur 

gisslan dödades.   

 

 2.4.4 Teatern i Moskva – Militär operation  

Som tidigare nämnt misstänkte människorna utanför byggnaden, när de hörde skottlossning, att 

terroristerna realiserat sitt hot och soldaterna påbörjade därför åtgärder för att storma byggnaden. 

Här föll hela ledningsstrukturen samman då officerare ur Spetsnaz på plats missbedömde situa-

tionen och tog beslutet att storma byggnaden utan ett godkännande från president Vladimir Putin. 

Terroristerna hade inte börjat avrätta gisslan och tack vare officerarnas beslut och soldaternas 

insats tog gisslandramat slut på bekostnad av 115 oskyldiga människors liv.  

 

Efter att dramat utspelat sig återstod uppgiften att ta hand om de civila som skadats av gasen. Här 

skedde någonting inom ledningen som gjorde att ytterligare liv riskerades. Till att börja med så 

hade ingen sjukvårdsresurs förberetts för att ta hand om det skadade utan först tre timmar efter 

slutet på gisslandramat bars de medvetslösa kropparna ut. Där lastades de i högar i bussar som 

skulle föra dem till sjukhus för vård. Problem med ledning fortsatte då ingen tagit ansvaret och 

utsett någon att följa med de skadade till sjukhuset vilket resulterade i att läkarna inte visste 

vilken sorts gas de skulle behandla mot.54 

 

                                                 
53 Hebsgaard, Thomas, (2011), Illustrerad Vetenskap – Världens historia nr 6/2011, s 20 
54 http://www.dn.se/nyheter/varlden/gisslandramat-pa-teatern-i-moskva 2011-05-17 
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2.5 UTHÅLLIGHET 

Uthållighet grundar sig i vår egen förmåga att bibehålla personell och materiell tillgänglighet 

fram tills eget och överordnat mål uppnås. För att detta ska vara möjligt kräver våra förband 

bland annat en välfungerande logistisk kedja och god sjukvård.55 I alla former av militära opera-

tioner krävs det väpnade styrkor och till detta resurser för att underhålla och manövrera dem på 

fältet. Därför kan uthållighet och logistiken det medför sammanfattas som förmågan att få rätt 

saker till rätt plats, på rätt tid och i rätt mängd.  

Den franske militärhistorikern Eric Muraise sammanfattar logistik i tre punkter, och de ger en 

god bild av förmågan uthållighet:  

• Underhåll och transporter – säkerställa försörjningen av en rimlig mängd krigsmateriel 

och att både trupper och utrustning är i god kondition. 

• Urval och evakuering – utvärdering, tillbakadragande och ersättning av personal och ut-

rustning som utgått från striden. 

• Restaurering – reparationer av utrustning och sjukvård för skadade, vilket kräver baser 

och depåer varav vissa är skyddade och andra är oskyddade.56   

 

 2.5.1 Iranska ambassaden, 2.5.2 Air France flight 8969, 2.5.3, Münchenmaskern,  

 2.5.4 Teatern i Moskva 

I likhet med förmågan rörlighet så har jag inte heller i min analys kunna identifiera några specifi-

ka händelser som kan förklara användandet eller bristen på förmågan uthållighet. 

Händelserna utspelar sig som bekant enbart under några dagar och operationerna är över på en-

dast några timmar. Detta ställer inte lika högra krav på uthållighet som en militärmakt gör under 

krig eller konflikter då dessa ofta utspelar sig över en längre tidsperiod. Till detta hör också att 

soldaterna ur anti-terrorist enheterna inte levde, planerade och utförde operationen under fältmäs-

siga förhållanden (utomhus) och därför bör personalen och utrustningen anses ha varit vid god 

kondition. Reparationer av utrustning kunde genomföras efter operationens slut då de inte skulle 

vara involverade i fler strider, därmed behövs inte reparationsresurser och baser för detta. Det 

civila samhället stod för sjukvården vilket innebar att de inte var beroende av en fungerande 

sjukvårdskedja och baserna som detta medför.     

                                                 
55 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s 73  
56 Widén, Jerker, Ångström, Jan, (2005), Militärteorins grunder, s 104-105 
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2.6 UNDERRÄTTELSER/INFORMATION (UND/INFO) 

För att definiera ordet underrättelsetjänst så är det ”förmågan att samla in och sammanställa 

information och med det som grund göra bedömningar”.57 Underrättelser och information är en 

viktig faktor för högre chef för att kunna fatta beslut vid rätt tidpunkt och är samtidigt en förut-

sättning för ett högt stridstempo. Underlaget som inhämtas hjälper till att skapa en korrekt läges-

bild som innefattar egna förband, motståndarens förband samt allierade förband. I militära sam-

manhang ligger av förklarliga skäl tyngdpunkten på motståndaren och hans förmågor och  

planer men även i försök att förutspå kommande händelseutveckling.58 Utöver detta tillkommer 

bilden av eventuella neutrala parter samt det enormt viktiga civilläget. För att få ett beslutsunder-

lag krävs det att våra militära förband snabbt kan inhämta, bearbeta och presentera dessa under-

rättelser och information.59   

 

 2.6.1 Iranska ambassaden – Militär operation  

Tack vare den polisman som stod i entrén till ambassaden och hans agerande i inledningsskedet 

av händelsen så lyckades polisen och SAS få värdefull information. Polismannen lyckades hejda 

terroristerna tillräckligt länge för att meddela sitt högkvarter om vad som höll på att hända. Detta 

snabbtänkta agerande gav förmågan und/info vilket kortade ner tiden innan polis var på plats 

betydligt och planer på handlingsalternativ kunde snabbt påbörjas.60  

 

När SAS väl var på plats kunde de genast sätta igång att förbereda stormningen tack vare infor-

mationen. De fick information om antalet terrorister i ambassaden och kom även över planskisser 

vilket medförde att de kunde göra fullskaliga modeller av våningsplanen i en närliggande bygg-

nad. Med hjälp av dessa modeller kunde sen SAS göra upp en plan på hur de skulle gå tillväga 

vid ett eventuellt fritagningsförsök. 

Samtidigt befann sig personal i intill liggande byggnader och avlyssnade terroristerna och gisslan 

för att säkerställa att myndigheterna hade en korrekt lägesbild. Soldater från utkiksposter runt 

                                                 
57 Widén, Jerker, Ångström, Jan, (2005), Militärteorins grunder. s 110 
58 Widén, Jerker, Ångström, Jan, (2005), Militärteorins grunder. s 110 
59 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för markoperationer, s 65 
60 Davies, Barry, (1998), The complete encyclopedia of the SAS, s 142 
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byggnaden bevakade och noterade alla rörelser som var synliga genom fönstren och andra solda-

ter rekognoserade byggnaden genom att smyga på taket.61  

Samtliga av dessa åtgärder faller under förmågan und/info. Informationen och underrättelserna 

som samlades in genom dessa metoder, i samband med den information som personerna som 

lyckades undkomma troligtvis gav ledde till ett gott beslutsunderlag och därmed en framgångsrik 

plan. 

 

 2.6.2 Air France flight 8969 – Polisiär operation  

GIGN hade även de en bra metod i planeringsskedet av sin operation. Till att börja med så visste 

de redan vilken flygplanstyp som hade blivit kapad. När de flög till Mallorca, för att sedan åter-

vända till Frankrike så använde sig styrkan av samma flygplanstyp. Detta medförde en möjlighet 

att bli bekväm med miljön som de senare skulle komma att verka i.  

 

När flygplanet väl nått Marseille lyckades förhandlarna skjuta upp ett ultimatum från terroristerna 

genom att lova service på planet i form av leverans av livsmedel, tömning av toaletter samt 

dammsugare. Här såg GIGN en gratis chans att få mer information om situationen på flygplanet 

och ett antal av elitpoliserna klädde ut sig till flygplatspersonal och gick ombord. Väl ombord 

kunde de bland annat se att dörrarna inte var blockerade eller försåtminerade (sprängmedel på 

dörren som exploderar om den öppnas). Enligt ögonvittnen sägs det att polismännen även place-

rade ut små mikrofoner som, tillsammans med extern avlyssningsutrustning och optiska hjälpme-

del, skulle ge GIGN en komplett bild av vart terroristerna höll till i flygplanet.62   

Dessa metoder visar på en tillämpning av förmågan und/info som i gengäld gav elitpoliserna och 

deras chefer ett bra beslutsunderlag att basera sina åtgärder på.  

  

2.6.3 Münchenmassakern – Polisiär operation  

Som ett villkor för att terroristerna skulle få tillgång till ett flygplan till Kairo så krävde den tyska 

polisen att först få tala med gisslan. Detta krav godkändes och inrikesministern Hans-Dietrich 

Genscher tillsammans med Walter Tröger, chef för OS-byn, går mot byggnaden. De hade fått 

noga styrningar av polischef Manfred Schreiber att samma så mycket information som möjligt 

för att underlätta ett eventuellt fritagningsförsök. När de väl kommer ut igen meddelar Genscher 
                                                 
61 Crawford, Steve, (2004), SAS, historien om världens mest berömda elitförband, s 80 
62 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,163487,00.html 2011-05-17 
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och Tröger till Schreiber att det bara finns fem terrorister i lägenheten vilket var felaktig infor-

tion.63 Hade ett fritagningsförsök genomförts hade den felaktiga informationen kunnat få ödes-

digra konsekvenser för polis och gisslan.  

 

Inte nog med att polisen fick felaktig information om läget inne i lägenheten så misslyckades de 

även med att hindra att terroristerna fick information om det som skedde utanför. De 13 polis-

männen som kröp på taket, med planen att använda ventilationsschakten för att ta sig in i bygg-

naden om ett fritagningsförsök blev aktuellt, blev abrupt avbrutna i sin verksamhet. Plötsligt stod 

terroristernas ledare nedanför och skrek åt polismännen med hot om att avrätta två ur gisslan. Det 

visade sig senare att en bit bort, på en kulle, stod en grupp kameramän och filmade allt.  

Terroristerna såg via direktsänd tv allt som hände utanför.64 

Dessa brister i förmågan und/info ledde till att informationsflödet blev skevt och i vissa anseende 

till den västtyska polisens nackdel. Tillsammans med andra brister minskade detta möjligheten att 

lösa situationen och få ett lyckligt slut på dramat.  

  

 2.6.4 Teatern i Moskva – Militär operation 

När officerarna och Spetsnaz valde att agera och påbörja planen att storma teatern så byggde det 

beslutet på ett löst antagande. Som tidigare nämnt valde officerarna där och då att helt strunta i 

beslutskedjan och påbörja ett fritagningsförsök då de bedömde situationen så pass allvarlig att det 

inte fanns några andra alternativ. Vad som egentligen hände var att en liten pojke retat upp terro-

risterna varpå de sköt mot honom. Alltså hade den storskaliga avrättningen av gisslan, som speci-

alförbandet misstänkte skedde, inte alls påbörjats och soldaterna byggde inbrytningen på felaktig 

information.  

Vidare så verkar det som om de ryska soldaterna saknade information om gasens verkan. Det 

hade naturligtvis information och kunskap om gasens effekt, de hade inte använt den annars. Vad 

de däremot saknade var information om dess medicinska effekt, att gasen var dödlig för männi-

skor med vissa fysiologiska åkommor.  

Detta är två exempel på brist på förmågan und/info och metoder för insamling av information och 

underrättelser. Spetsnaz och officerarna fattade beslut baserade på knapphändig information 

varpå de stormade byggnaden och använde sig av en tvivelaktig gas.  
                                                 
63 Hebsgaard, Thomas, (2011), Illustrerad Vetenskap – Världens historia nr 6/2011, s 18-19 
64 Hebsgaard, Thomas, (2011), Illustrerad Vetenskap – Världens historia nr 6/2011, s 19 
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2.7 RESULTAT AV OPERATIONERNA  

SAS stormning av iranska ambassaden inleddes strax efter klockan 19.20 och klockan 19.28 hade 

de första ur gisslan redan förts ut ur byggnaden. Ambassaden förklarades rensad klockan 19.40 

och klockan 19.53 återlämnades det operativa ansvaret till polisen. När sista skottet avfyrats och 

gisslan först i säkerhet hade endast en soldat ur SAS skadats. Den skadade soldaten hade drabbats 

av en brännskada då han trasslade in sig in i sitt rep och sin sele och fastnade utanför ett brinnan-

de rum.65 Två ur gisslan hade dödats och två skadats men ingen ur gisslan skadades eller dödades 

av SAS. För terroristerna gick det sämre, fem dödades och en greps levande.66  

 

De algeriska terroristerna tog totalt 232 personer som gisslan. Under tiden som dramat utspelades 

släpptes 63 stycken och tre ur gisslan avrättades. Klockan 05.39, 22 minuter efter att operationen 

inletts, hade samtliga 166 personerna i gisslan räddats med enbart några småsår och blåmärken 

som följd. Däremot sårades nio av elitpoliserna, två allvarligt, en förlorade två fingrar och ytterli-

gare en skottskadades i foten. Terroristerna gick ett sämre öde till mötes, samtliga fyra dödades i 

stormningen.  

Efter operationen släpptes mer ingående rapporter om terroristernas plan. Dessa presenterade en 

teori om att terroristerna hade intentionen att fylla flygplanet med bränsle och spränga det över 

Paris. Denna teori fick mer stöd då dynamit upptäcktes i den främre och mittersta delen av flyg-

planet. GIGN genomförde en lyckad operation i mer än ett avseende då detta misstänks vara det 

första försöket att använda ett passagerarflygplan som en bomb.67 

 

Dramat i München slutade olyckligt, det råder det ingen tvekan om. Två av de israeliska idrotts-

männen dödades redan vid terroristernas angrepp mot Olympiabyn och de övriga nio togs som 

gisslan. Efter den västtyska polisens desperata försök att göra något åt situationen, ett försök som 

slutade i en enorm eldstrid, hade samtliga nio ur gisslan samt en polis dödats. För terroristernas 

del slutade det i fem döda och de övriga tre togs tillfånga.  

                                                 
65 Davies, Barry, (1998), The complete encyclopedia of the SAS, s 143 
66 Crawford, Steve, (2004), SAS, historien om världens mest berömda elitförband, s 81, 84 
67 Davies, Barry, (2003), Terrorism – Inside a world phenomenon, s 209-211 
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Utfallet av Münchenmassakern bidrog till att Tyskland grundade GSG-9, en elitenhet för terro-

ristbekämpning snarlik det franska GIGN. GSG-9 utvecklades i nära samarbete med SAS, som 

svarade för stor del av enhetens utbildning.68  

 

Spetsnaz stormning påbörjades klockan 05.30 genom att först under en halvtimme spruta in gas i 

teatern. Klockan 07.20, nästan två timmar efter startskottet, förklarades byggnaden rensad och 

hade då resulterat i 157 döda och svårt skadade civila. Även två av soldaterna ska ha drabbats av 

gasen men ingen dödades under själva stormningen av teatern. För terroristernas del så dödades 

ett fyrtiotal av dem och ytterligare en handfull greps på plats av Spetsnaz och leddes iväg i hand-

bojor.  

Med ett fyrtiotal dödade och en handfull gripna så saknas det några för att komma upp i den 50 

man starka terroristgrupp som angrep teatern. Ryska myndigheter erkände senare att ett fåtal av 

terroristerna möjligtvis kunde ha undkommit.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Connor, Ken, (2003), Elitstyrka SAS – Från ökenkrigare till ghost force, s 270, 274 
69 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2363601.stm 2011-05-17 
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3 DISKUSSION  

Vad var det som gjorde de två operationerna jag identifierat som lyckade just lyckade?  

Special Air Service sätt att agera både före och under stormningen får ses som en viktig be-

ståndsdel i deras operation. Förbandet var redan från början väl förberett på denna typ av händel-

ser genom bland annat kontinuerlig övning och en ständig beredskap. Detta medförde att solda-

terna snabbt var på plats för att svara upp på larmet och stod samtidigt inför en situation de kände 

igen.  

Alltså blev kombinationen av förbandets banbrytande kunskaper inom anti-terrorism, goda bered-

skap och goda ledning en utmärkt grund att stå på och möjliggjorde för SAS att storma ambassa-

den framgångsrikt. Här anser jag att det finns tillräckliga bevis för att säga att ett samövat förband 

med stor erfarenhet kan leverera god verkan, inte minst med hjälp av bra utrustning och det fak-

tum att de var motiverade elitsoldater. Är motivation viktigt för utfallet då? Ja, det tycker jag. Vid 

sådana situationer som jag har analyserat så är terroristerna väldigt motiverade, de har en agenda 

och är mer eller mindre alltid beredda att dö för sin sak. Detta kräver i sin tur att den enhet som 

får uppgiften att gå in och neutralisera hotet som uppstått måste vara lika eller mer motiverad, det 

finns inte utrymme för osäkerhet eller en ovilja att lösa situationen med våld.  

Kopplat mot förmågorna så anser jag att SAS operation är det bästa exemplet på att förmågorna 

är tillämpbara på anti-terrorist operationer. Redan från början samlade förbandet på sig informa-

tion och underrättelser varpå ledningen kunde utveckla en hållbar plan för själva anfallet. När 

order om framåt kom kunde förbandet nyttja den befintliga planen och gå in med en hög skydds-

nivå och leverera verkan, säkra byggnaden och föra gisslan i säkerhet. Det anser jag visar på 

tillämpning av, och ett bra samspel mellan, förmågorna med undantag för rörlighet och uthållig-

het som i sin nuvarande form inte är fullständigt applicerbara på denna typ av operationer.   

 

Samma argument anser jag är rättvisa för att förklara GIGN och deras stormning av Air France 

flight 8969. I likhet med SAS var GIGN en renodlad enhet för terroristbekämpning där poliserna 

var väl samövade och hade en stor erfarenhet, båda viktiga sett utifrån förmågan verkan. Är 

utbildning, samövning och erfarenhet viktigt för att få verkan? Jag tror utan tvekan är det viktigt, 

kanske till och med det viktigaste i dessa fall. Allt från utbildning i inhämtning av underrättelser 

och information till att gå in i objektet, neutralisera hoten och faktiskt överleva är väsentlig kun-

skap som en elitstyrka måste besitta. GIGN uppvisade god tillämpning av detta genom att de 
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hade förmågor så som verkan, skydd, underrättelser/information. Till detta hade de en över-

gripande ledning som fanns på rätt plats vid rätt tillfälle och kunde därmed ta bra beslut. 

För att ytterligare belysa vikten av utbildning tittar vi det faktum att terroristerna i vissa fall blivit 

utbildade i terroristläger någonstans i världen. I andra fall har de ingen som helst taktisk utbild-

ning i strid. Det jag tycker soldaterna och poliserna vinner här är ett övertag i taktisk förståelse 

och förståelse för hur man agerar i en våldsam miljö. De kallas elitsoldater och elitpoliser av en 

anledning, de har en väldigt hög personlig färdighet och har många års träning på just dessa 

situationer. Att då möta en sämre utbildad motståndare medför att enheten kan få en högre grad 

av verkan och skydd.  

För att summera de framgångsrika operationerna så anser jag att det kan göras på följande sätt: 

Den enhet för terroristbekämpning som fått uppgiften måste behärska stridens grunder, det vill 

säga eld, rörelse och skydd. Dessa grunder tillsammans med ett offensivt agerande, en hög ut-

bildnings- och erfarenhetsnivå och förståelse för mål och medel ger i slutändand det som kallas 

de grundläggande förmågorna. Detta medför då att enhetens sannolikhet att lyckas med operatio-

nen ökar avsevärt. Resultatet av SAS stormning av ambassaden samt GIGN och deras stormning 

av flygplanet talar för att dessa enheter för terroristekämpning behärskade det som ryms under de 

grundläggande förmågorna. 

 

Vad gjorde att de andra två misslyckades?  

Jag har identifierat förmågorna som en förutsättning för att öka sannolikheten att lyckas. Därför 

anser jag det självklart att en brist på förmågorna leder till att sannolikheten ökar för att operatio-

nen misslyckas. Detta är särskilt tydligt i fallet med Münchenmassakern. Den tyska polisen gjor-

de gång på gång misstag, emellanåt ödesdigra sådana, som i slutändan resulterade i den tragedi 

som gett namn åt händelsen. Ett av de största misstagen från tysk sida var att försöka sig på något 

som de inte hade utbildning för. De saknade kompetens i att hantera terrorism och gisslansitua-

tioner vilket ledde till att de försöken som gjordes redan i Olympiabyn snarare stjälpte än hjälpte. 

Denna brist i utbildning kopplar jag mot förmågan verkan, som även innefattar tyskarnas brist på 

utrustning och vapen.  

I de fall där man inte har full koll på händelseutvecklingen så tycker jag att förmågan underrättel-

ser/information är extremt viktig. Den tyska polisen hade inte kontroll på händelsen och fick 

felaktig information om bland annat antalet terrorister, vilket får mig att anse att det istället var 
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terroristerna som hade kontrollen. Tillsammans med bristen i att hantera informationsflödet till 

omvärlden så bjöd polisen på initiativet och lät samtidigt terroristerna se deras planer och åtgär-

der via direktsänd tv. Förmågan underrättelser och information blev till den tyska polisens nack-

del när den egentligen kunde och skulle ha varit till deras fördel. Även deras brist på skyddsut-

rustning hade en direkt påverkan på förmågan skydd som, tillsammans med det ledningsvakuum 

som uppstod på flygplatsen och resulterade i en okontrollerbar skottlossning, sluter cirkeln av 

brist på förmågor och ett misslyckande är ett faktum.  

 

Det ryska specialförbandet Spetsnaz och deras operation mot teatern i Moskva bidrar ytterligare 

till bevisen om att en brist på förmågorna resulterar i ett misslyckande. I Spetsnaz fall var det 

först och främst en okunskap rörande verkan på gasen de nyttjade. Denna okunskap går även att 

koppla mot information, då informationen om gasens påverkan på människor med medicinska 

besvär uteblev och resulterade i en omvänd verkanseffekt som istället drabbade både gisslan och 

soldater. Problem med förmågan underrättelse/information fortsatte då de fattade sitt beslut att 

storma byggnaden på felaktiga grunder. Informationen var egentligen en ren spekulation om att 

terroristerna påbörjat avrättning av gisslan, men så var inte fallet. I samma andetag som office-

rarna ger order om framåt på fritagningen så anser jag att även ledningsstrukturen faller. Detta 

genom att de förbiser president Putins krav på att han först måste godkänna en stormning innan 

den genomförs, något som kunde ha fått politiska konsekvenser.   

Det som Spetsnaz har gemensamt med SAS och GIGN är att de har en grundläggande förståelse 

för stridens grunder, men där slutar likheterna. Däremot så anser jag att den västtyska polisen inte 

hade denna förståelse. Det som den tyska polisen och Spetsnaz har gemensamt är en brist på 

förmågorna verkan, skydd, underrättelser/information och ledning. När det gäller förmågan led-

ning så uppvisade Spetsnaz en betydligt bättre ledning jämfört med den tyska polisen, men det 

räcker inte för att kunna kalla operationen lyckad.  

 

När jag har analyserat operationerna utifrån de grundläggande förmågorna så har allting inte 

alltid varit svart eller vitt. Operationer som jag har definierat som misslyckade har ibland haft 

enstaka händelser som hade kunnat ses som att de uppfyllde någon av förmågorna. Likaså har de 

operationer som är definierade som lyckade haft enstaka händelser som hade kunnat ses som brist 

på någon av förmågorna. Det som har varit avgörande är i vilken utsträckning dessa händelser har 
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förekommit. Jag tycker att man klart och tydligt ser hur förmågorna samspelar och leder till 

antingen framgång eller misslyckande.  

    

3.1 SLUTSATSER  

 

Är de grundläggande förmågorna relevanta för denna typ av operationer? 

Ja i allra högsta grad, men vissa av dem är mer relevanta än de andra. Som jag identifierat i arbe-

tet så faller förmågorna uthållighet och rörlighet utanför ramarna i dessa operationer. De två 

förmågorna riktar sig mot större förband som ska verka på en större yta under en längre tid.  

Rörlighet och uthållighet skulle mycket väl kunna vara relevanta i dessa operationer men inte i 

sin nuvarande form. Enheterna genomför alltid någon form av förflyttning och, trots den korta 

tidsintervallen som operationerna utspelar sig inom, finns det behov av uthållighet i form av 

exempelvis livsmedel. I det avseendet passar de två förmågorna in tillsammans med de övriga 

fyra, men det finns mer därtill och för att fullt ut passa in i en anti-terrorist operation måste deras 

definition och delar skrivas om.  

När det gäller förmågan ledning så är just ledning något som alltid finns med i någon form i en 

operation, oavsett om den är militär eller polisiär. Frågan är om det är en god ledning med bra 

beslut eller en dålig ledning med sämre eller inga beslut. I nära anslutning till den förmågan 

finner vi de övriga tre, verkan, skydd och underrättelser/information. Dessa tre är mest relevanta 

för anti-terrorist operationer och ger, tillsammans med en god och stabil ledning, goda förutsätt-

ningar för att lyckas.   

 

Vilken eller vilka av de grundläggande förmågorna låg till grund för fram-

gång/misslyckande i operationen? 

De förmågor som låg till grund för att SAS lyckades vid iranska ambassaden och GIGN lyckades 

med stormningen av Air France flight 8969 var verkan, skydd och underrättelser/information. Till 

dessa förmågor tillkommer ledning, då ledning alltid förekommer på något sätt i militära och 

polisiära operationer genom upprättandet av planer och mål. Förmågan ledning står för sig själv 

eftersom dess inverkan på en anti-terrorist operation inte blir påtaglig i samma utsträckning som 

de övriga förmågorna fram till dess att ledningen eventuellt kollapsar eller gör allvarliga misstag.  
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Det som orsakade ett misslyckande för tyska polisen i München och Spetsnaz i Moskva var 

bristen på verkan, skydd, underrättelser/information samt ledning. Detta bland annat genom att 

tyska polisen saknade utbildning för situationen, saknade adekvat utrustning, ledningen kollapsa-

de och de kunde inte kontrollera informationsflödet. För Spetsnaz del bland annat på att de bygg-

de stormningen på felaktig information, saknade förståelse för verkan av gasen och ledningen 

fallerade på många olika plan. 

 

3.2 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

Förmågorna rörlighet och uthållighet har identifierats som svåra att anpassa till anti-terrorism.  

Kan definitionen och innehållet i rörlighet och uthållighet göras om för att lättare kunna anpassas 

mot den här typen av operationer?  
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