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Operation Gothic Serpent och Kilcullens upprorsbekämpningsteori 

– En teoriprövande fallstudie på Task Force Rangers insatser i Mogadishu 1993. 

Sammanfattning:  

Den tredje och fjärde oktober 1993 sköt somaliska rebeller ner två amerikanska Black Hawk-

helikoptrar i Mogadishu, Somalia. Dels på grund av ett bristande doktrinärt agerande 

resulterade det i en 14 timmar lång strid om att överhuvudtaget överleva och många skadades 

eller omkom. Inte långt därefter lämnade FN och USA Somalia och insatsen sågs som ett 

militärt misslyckande. Insatsen i Somalia har påverkat amerikanarnas syn på utrikespolitik och 

den visar tydliga exempel på den komplexitet som counterinsurgency-operationer för med sig.  

Uppsatsen är en teoriprövande fallstudie där David Kilcullens teorier om upprorsbekämpning 

prövas på Specialförbandsstyrkan Task Force Rangers insats i Mogadishu, Somalia. Uppsatsen 

syftar inte till att pröva huruvida Kilcullens teorier fungerar eller ej, utan till att pröva hur och i 

vilken utsträckning Task Force Rangers medel och metoder överensstämmer med vad Kilcullen 

förespråkar.  

Resultatet av denna studie visar att förekomsten av Kilcullens teorier i vissa fall 

överensstämmer men överlag är väldigt få. Bland annat på grund av komplexiteten i det 

somaliska samhället och dess kultur. Vidare visar arbetet att den största bidragande faktorn till 

utfallet av insatsen beror på det bristfälliga underrättelsearbetet som gjordes av Task Force 

Ranger under den berörda tidsperioden.  

Nyckelord: Kilcullen, COIN, upprorsbekämpning, Mogadishu, Somalia, Gothic Serpent, 

underrättelser, Special Operations 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 24 april 1992 beslutade FN:s säkerhetsråd att ingripa för att etablera fred och stabilitet i 

ett krigshärjat Somalia som präglats av blodbad och svält under en längre tid. Det dröjde inte 

länge innan USA och president Bush slog följe med FN och beordrade mer än 25,000 

amerikanska soldater till Somalia för att upprätta säkerhet för kommande hjälpinsatser. Med 

hänsyn till att oppositionen i Somalia endast bestod av några korrupta krigsherrar trodde 

man sig stå inför en relativt enkel uppgift. Det slutade dock med att USA, som då sågs vara 

den enda kvarvarande stormakten, och FN lämnade Somalia i full reträtt i slutet av 1993. 1   

Den första FN-ledda insatsen i Somalia, som gick under namnet UNOSOM I (UN Operation in 

Somalia I), var en traditionell fredsbevarande FN-insats med mandat enligt FN-stadgans 

kapitel sex2. UNOSOM I:s säkerhetsstyrka var inte på något sett tillräcklig att tillmötesgå de 

oroligheter som rådde i Somalia. Detta fick till följd att de tusentals ton med mat som 

skeppades till Somalia inte nådde fram till hjälporganisationerna. Istället föll den i händerna 

på krigsherrarna och svälten och förödelsen i Somalia fortsatte.3  

Genom samråd mellan FN, USA och George Bush beslutades att UNITAF (United Task Force) 

skulle etableras för att få slut på den humanitära katastrof som rådde i Somalia. Bush 

lyckades genom påtryckningar få ett godkännande från FN att UNITAF skulle vara USA-ledd 

samt att man skulle få nyttja ett högre mandat än vid UNOSOM I. UNITAF hade mandat 

enligt FN-stadgans kapitel sju4 vilket innebar att man fick nyttja de medel som behövdes för 

att säkerställa att hjälporganisationerna, på ett säkert sett, nådde fram till de behövande och 

att man genom våld hade mandat att separera de stridande parterna i Somalia.5 

UNITAF var en väl sammansatt styrka som krigsherrarna i Somalia gärna undvek att strida 

mot. Omkring 25,000 välutrustade marinkårssoldater kontrollerade området vilket bidrog till 

att det förtryck, stridigheter och den svält som länge präglat befolkningen i Somalia började 

minska. UNITAF hade dock ett antal begränsningar. Den skulle endast operera under fem 

månader, därefter skulle den multinationella FN-ledda styrkan UNOSOM II ta över. Man 

hade heller inte befogenhet att avväpna krigsherrarna och deras miliser vilket fick till följd 

att de välbeväpnade miliserna fortlevde även om situationen hade blivit mycket stabilare.6  

I mars 1993 tog UNOSOM II kommandot över situationen i Somalia. Till skillnad från 

UNOSOM I så fanns nu ingen begränsning i tid eller mål med insatsen. Ambitionen med 

                                                           
1
 Shultz, Richard H. & Dew, Andrea J, Insurgents, terrorists, and militias: the warriors of contemporary combat, 

Columbia University Press, New York, 2006, s. 57 
2
 Bring, Ove, FN-stadgan och världspolitiken: om folkrättens roll i en föränderlig värld, Norstedts juridik, 

Stockholm, 2002, s. 14-15 
3
 Shultz, Richard H. & Dew, Andrea J, Insurgents, terrorists, and militias, s. 76-77 

4
 Bring, Ove, FN-stadgan och världspolitiken: om folkrättens roll i en föränderlig värld, s. 15 

5
 Shultz, Richard H. & Dew, Andrea J, Insurgents, terrorists, and militias, s. 77-79 

6
 Ibid s. 79  
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UNOSOM II var väldigt höga. Man hade som vision att återuppbygga det Somaliska samhället 

med nya skolor, politiska institutioner, vägar och vatten- och elsystem. Utöver detta skulle 

alla krigsherrar och deras miliser avväpnas, om det så behövde ske med våld. Det skulle 

senare visa sig att FN hade tagit på sig större ansvar än vad det fanns erfarenhet och 

kapacitet för.7 

Allt eftersom att koalitionsstyrkorna i Somalia drabbades av fler attacker och motgångar 

efterfrågade FN:s generalsekreterare assistans från USA och president Bill Clinton. USA satte 

upp en kombinerad specialstyrka beståendes av Delta Force-medlemmar, medlemmar ur 

elitstyrkan SEAL Team Six samt air force commandos. Denna elitstyrka backades dessutom 

upp av Army Rangers samt helikopterenheter från Special Operations Aviation regementet 

som ansågs ha de bästa piloterna i USA. Enheten gick under namnet Task Force Ranger (TFR) 

och deras operationer trodde man skulle leda till att krigsherren Aidid skulle bli 

tillfångatagen och oroligheterna i Somalia avta.8    

Det oroliga läget i Somalia kan vi se spår av även idag. Flertalet piratattacker mot 

handelsfartyg och sjöburna hjälptransporter har hindrat fartygen att nå Somalia på grund av 

kidnappningar och utpressningsförsök. Därför har både EU och FN etablerat maritima 

operationer utanför Somalias kust för att säkerställa att hjälporganisationernas livsmedel 

kommer fram och att handelsfartyg kan passera Adenviken på ett säkert sätt. Trots att den 

maritima närvaron har minskat piratattackerna så motarbetar man inte det underliggande 

problemet. Piratverksamheten har nämligen kopplingar till både krigsherrar och 

yrkeskriminella i det krigshärjade Somalia.9  

1.2 Problemformulering 

Dagens krig och konfliktområden ser inte längre ut som de gjorde förr. De klassiska krigen 

mellan två eller fler stater tycks successivt ha tynat bort efter kalla kriget. Istället har det 

blivit vanligare att arméer och koalitioner möter ett annat hot i form av miliser, gerillas, 

insurgenter och terrorister. Oavsett vad man väljer att kalla dem så skiljer sig denna typ av 

krigföring jämfört med ett konventionellt krig mellan två eller flera stater då dessa aktörer 

ser krig och konflikter som en metod att säkerställa sin egen överlevnad, bland annat genom 

att ständigt profitera på internationella organisationers hjälpsändningar.10  

Eftersom Somalia än idag är ett kris- och krigshärjat land så kan det ses som ett högst 

relevant ämne, inte minst i en militär kontext. Vill man komma åt krigsherrarna som till stor 

del bidrar till oroligheterna i landet så är det inte omöjligt att det kan komma ske fler 

insatser på marken. Den svenska försvarsmakten, liksom många andra länders, har under de 

senaste åren genomfört många insatser i olika delar av världen och inget insatsområde är 

                                                           
7
 Shultz, Richard H. & Dew, Andrea J, Insurgents, terrorists, and militias, s. 80-81 

8
 Gleis, Joshua L., Withdrawing under fire: lessons learned from Islamist insurgencies, Potomac Books, 

Washington, D.C., 2011, s. 70 
9
 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Somalia/Fordjupning/  (2014-04-09) 

10
 Münkler, Herfried, De nya krigen, Daidalos, Göteborg, 2004, s. 9 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Somalia/Fordjupning/
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det andra likt, även om det säkerligen finns många likheter. Kulturella skillnader mellan 

koalitionsstyrkor och lokalbefolkning eller insurgenter kan bidra till kulturkrockar och 

onödiga intriger och åsiktsskillnader. Troligtvis kommer fredsbevarande insatser genom FN, 

EU och NATO fortsätta även i framtiden. På grund av de oroligheter som nyligen blossat upp 

i Afrika skulle det vara intressant att undersöka konflikten i Somalia ur ett amerikanskt 

perspektiv då det kan ses som ett militärt misslyckande. Det afrikanska samhället och dess 

kultur är komplicerat och säreget ur västerländska ögon sett och det finns säkerligen många 

erfarenheter att dra från amerikanarnas insats i Somalia. Det oroliga läget i Somalia ser vi ju 

spår av än idag. 

Utifrån tidigare forskning som har gjorts så har Marshall V. Ecklund skrivit en artikel om TFR i 

Somalia där han belyser hur man misslyckades att tillämpa den då rådande doktrinen om 

upprorsbekämpningen och hur han menar att det påverkade resultatet av insatsen. 

Kilcullens teori om upprorsbekämpning tillämpas till del, bland annat av USA11, som ett 

verktyg att bemöta upprorsbekämpning.  

Utifrån Kilcullens teorier ser man idag återkommande problem vid irreguljära konflikter, 

därför är hans teorier både intressanta och relevanta att undersöka vidare. Därför är det av 

stort intresse att undersöka om amerikanarna och TFRs medel och metoder i Mogadishu 

stämmer överens med Kilcullens teorier.  

Förhoppningsvis kan uppsatsen leda till relevanta analyser och lärdomar som kan vara av 

nytta för den svenska försvarsmakten i framtida operationer. Kilcullens teorier om 

upprorsbekämpning skulle i sådana fall kunna implementeras i något av de svenska 

reglementena eller stå som grund för upprättandet av en svensk COIN-doktrin.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och i vilken omfattning David Kilcullens teorier 

om upprorsbekämpning kan tillämpas och prövas på amerikanarnas insatser vid konflikten i 

Somalia, Mogadishu i början på 1990-talet. 

Uppsatsen syftar även till att operationalisera Kilcullens teorier genom att pröva hans teorier 

på en fallstudie, genom att analysera sju avgränsade indikatorer ur Kilcullens teorier som var 

av intresse för det faktiska utfallet av insatserna under den berörda tidsperioden. Således 

kommer amerikanarnas metoder att bemöta guerillan/insurgenterna i Somalia att jämföras 

med hur Kilcullen förespråkar att denna typ av krigföring skall bemötas.   

Den frågeställning som uppsatsen avser svara på är: 

 i vilken omfattning och hur väl stämmer TFR medel och metoder, att bedriva 

upprorsbekämpning i Mogadishu, överens med Kilcullens teori om 

upprorsbekämpning? 

                                                           
11

 Petraeus, David H & Amos, James F., Counterinsurgency: FM 3-24, Paladin, Boulder, Colo., 2006 
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En delfråga som arbetet förhoppningsvis också skall kunna besvara är om någon av de valda 

punkterna ur Kilcullens teori var av större betydelse för utfallet på insatsen och i så fall hur? 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att avgränsas till en fallstudie på Mogadishu, Somalia. Tidsperioden som 

arbetet avhandlar är under år 1993. För att avgränsa uppsatsen ytterligare så är det 

framförallt Task Force Rangers (TFR) agerande och metoder som kommer att undersökas. Ur 

motståndarsynpunkt är det mot Somali National Alliance (SNA), under general Aidids styre, 

som amerikanarnas medel och metoder kommer att analyseras, för att sedan prövas mot 

Kilcullens teorier. Kilcullen har skrivit 28 artiklar om hur han anser att upprorsbekämpning 

bör bedrivas. Utifrån dessa 28 artiklar har sex stycken av dessa valts ut som indikatorer och 

analyspunkter. Dessa är följande:  

 know your turf 

 diagnose the problem 

 travel light and harden your Combat Service Support 

 have a game plan 

 build trusted networks 

 Whatever else you do, keep the initiative.  

Dessa punkter är valda på grund av att de är intressanta och relevanta gentemot det valda 

fallet. Genom att avgränsa teorin och inte använda alla 28 punkter möjliggörs en djupare 

diskussion och analys i ämnet. 

Utöver dessa punkter kommer även Kilcullens delkapitel om underrättelser, i boken 

Understanding Counterinsurgency – doctrine, operations and challenges12, att belysas och 

prövas mot TFR agerande. Det beror på att möjligheten att skaffa goda underrättelser under 

den givna tidsperioden var både komplicerat, komplext och av intresse för utfallet av 

insatsen i Somalia. Kilcullens syn på underrättelser blir således den sjunde indikatorn och 

analyspunkten som kommer användas på det empiriska materialet. 

1.5 Centrala begrepp 

COIN  – Counterinsrugency 

Den svenska översättningen på counterinsurgency blir upprorsbekämpning. Det omfattar 

hur man som reguljär styrka skall eller bör bemöta uppror, gerillas, miliser och andra 

irreguljära enheter. Kort sagt hur man bekämpar och bemöter insurgenter.  

 

                                                           
12

 Rid, Thomas & Keaney, Thomas A. (red.), Understanding counterinsurgency: doctrine, operations, and 
challenges, Routledge, London, 2010 
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UNOSOM I  – UN Operation in Somalia I 

Etablerades i april 1992 för att övervaka den rådande vapenvilan i Somalias huvudstad, 

Mogadishu. Dessutom hade UNOSOM I uppgiften att skydda FN:s personal, materiel och 

förnödenheter vid hamnar och flygplatser i Mogadishu samt att eskortera och säkerställa 

hjälporganisationernas hjälpsändningar till den behövande lokalbefolkningen. Insatsens 

mandat och styrka ökade i augusti 1992 för att ytterligare skydda FN:s konvojer och 

distributionscentraler i Somalia. UNOSOM I varade fram till mars 1993.13 

UNITAF – United Task Force 

UNITAF etablerades i december 1992 på grund av den försämrade situationen i Somalia. 

UNITAF, som samarbetade med UNOSOM I, skulle tillse att den humanitära hjälpen kom 

fram och att insatsmiljön var säker att operera i för hjälporganisationerna.14 Till skillnad från 

UNOSOM I, som hade mandat enligt FN-stadgans kapitel sex, hade UNITAF mandat enligt 

FN-stadgans kapitel sju vilket innebar att UNITAF hade rätt att separera de stridande 

parterna med våld. UNITAF opererade fram till slutet av mars 1993.15 

UNOSOM II  – UN Operation in Somalia II 

UNOSOM II tog över efter UNITAF den 29 mars 1993. UNOSOM II hade i uppgift att slutföra 

arbetet och återställandet av fred, stabilitet och ordning som UNITAF hade påbörjat. Efter 

förödande attacker mot UNOSOM II i juni 1993 fick styrkan mandat att vidta alla medel och 

metoder som behövdes för att öka säkerheten för den egna personalen. UNOSOM II 

opererade mellan mars 1993 och mars 1995.16 

TFR – Task Force Ranger 

Efter att fyra amerikanska marinkårsoldater blivit dödade och sju andra skadade i en 

minattack den 21 augusti 1993 beslutades att Insatsstyrkan Task Force Ranger skulle sättas 

in. Task Force Ranger lämnade Fort Bragg, North Carolina, den 24 augusti för insatser i 

Somalia.17 Deras uppgift var bland annat att hjälpa till att tillfångata den krigsherre som låg 

bakom de flesta attacker mot koalitionsstyrkorna, General Aidid.  

SNA – Somali National Alliance 

Den somaliska milisgrupp som kontrollerade de största delarna av Mogadishu. Ledare för 

denna gruppering var general Aidid som var TFR huvudmål.18  

                                                           
13

 http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosomi.htm (2014-04-30) 
14

 http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosomi.htm (2014-04-30) 
15

 Gleis, Joshua L., Withdrawing under fire, s. 64 
16

 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosom2mandate.html (2014-04-30) 
17 Ecklund, Marshall V. Task Force Ranger vs. Urban Somali Guerrillas in Mogadishu, Small Wars & Insurgencies, 

15:3, 2004, s. 50 
18

 Ibid s. 55 

http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosomi.htm
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosomi.htm
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unosom2mandate.html
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1.6 Tidigare forskning 

Det har skrivits relativt mycket om hur man som reguljär styrka skall bemöta denna typ av 

krigföring. Det har resulterat i att flertalet COIN(counterinsurgency)-teorier har utvecklats, 

där David Kilcullen, David Galula och John Nagl är några teoretiker.  

David Kilcullen har skrivit Twenty-Eight Articles19 som är skriven utifrån de erfarenheter som 

Kilcullen har dragit om COIN-operationer under sina år som officer i den Australiensiska 

armén. Där redogör Kilcullen för de punkter som han menar är viktiga för att lyckas med 

COIN-operationer på kompaninivå. Denna artikel är således till för att nyttjas på en taktisk 

nivå snarare än på en strategisk nivå.  

Tidigare uppsatser har skrivits om Kilcullens COIN-teori där Patrik Dingertz har skrivit 

Kilcullen i Nordirland20 och Alexander Elmgren har skrivit Taktik i Malaya konflikten kopplat 

till Kilcullens 28 artiklar21. Både Dingertz och Elmgren föreslår att Kilcullens teori bör prövas 

på en annan konflikt/ett annat område för att stärka teorin.22 

Dingertz skriver i sin uppsats att när man i större utsträckning har nyttjat sig av Kilcullens 28 

punkter så kan man tyda en positiv effekt på de operationerna, även vid inomstatliga 

konflikter likt Nordirland. Vidare menar han att i de fall när Kilcullens teori inte har nyttjats i 

lika stor omfattning har resultatet av operationen blivit betydligt sämre. Kilcullens teori är, 

enligt Dingertz, således både tillämpbar och högst relevant vid COIN-operationer oavsett 

geografiskt läge.23 

Elmgren skriver i sin uppsats att han inte vill hävda att Kilcullens 28 artiklar inte är lämpade 

som en generell teori men att dessa inte var applicerbara på Malayakonflikten, trots att den 

ses som en lyckad upprorsbekämpning. Elmgren menar därför att det finns fler 

tillvägagångssätt än Kilcullens teori för att nå framgång vid upprorsbekämpning.24 

Marshall V. Ecklund har skrivit en artikel i tidsskriften Small wars & Insurgencies som heter 

Task Force Ranger vs. Urban Somali Guerillas in Mogadishu25. Artikeln avhandlar taktik och 

tekniker som nyttjades av både TFR och den somaliska gerillan, framförallt SNA. Ecklund 

skriver bland annat om hur TFR misslyckandes att implementera den då rådande 

amerikanska doktrinen för upprorsbekämpning och att det kan ses som en del av 

anledningen till utfallet av insatsen. Enligt Ecklund hade sannolikheten att lyckas med 

insatsen ökat om man hade följt den rådande doktrinen. 26  

                                                           
19

 Kilcullen David, Twenty-Eight Articles, Washington D.C ,2006 
20

 Dingertz Patrik, Kilcullen i Nordirland, 2011  
21

 Elmgren Alexander, Taktik i Malaya konflikten kopplat till Kilcullens 28 artiklar, 2012 
22

 Dingertz och Elmgren 
23

 Dingertz Patrik, Kilcullen i Nordirland, s 28 
24

 Elmgren Alexander, Taktik i Malaya konflikten kopplat till Kilcullens 28 artiklar, s 29 
25

 Ecklund, Marshall V. Task Force Ranger vs. Urban Somali Guerrillas in Mogadishu 
26

 Ibid s. 62-64 
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Dingerz och Elmgrens uppsatser ligger till grund för varför denna uppsats avhandlar det den 

gör. Deras val att använda en modern teori på ett fall som utspelade sig innan teorin 

skapades fann författaren intressant. Att både Dingertz och Elmgren föreslog att pröva 

Kilcullens teori på ytterligare ett fall stärkte anledningen till denna fallstudie ytterligare. 

Utifrån de slutsatser som Dingertz och Elmgren dragit råder det helt klart en oklarhet i 

huruvida Kilcullens teorier om upprorsbekämpning är relevanta för att nå framgång vid 

sådana operationer.  

Ecklunds artikel om TFR i Mogadishu har bidragit till att författaren fann fallet intressant på 

grund av misslyckandet att tillämpa deras då rådande doktrin om upprorsbekämpning. 

Eftersom delar ur Kilcullens teorier återfinns i doktriner som USA nyttjar uppkom intresset av 

att undersöka vilka spår av Kilcullens teorier som återfinns i TFR insatser i Mogadishu, 

Somalia. Delar av den empiri som denna fallstudie nyttjat sig av är dessutom taget från 

Ecklunds artikel. Ecklunds artikel har således haft stort inflytande på denna uppsats.  

1.7 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex delar. Den första delen, som läsaren redan har läst, avhandlar 

bakgrund till konflikten i Somalia, vilken problemformulering som ligger till grund för att 

uppsatsen har skrivits samt syfte och frågeställning för arbetet. Dessutom redovisas vilka 

avgränsningar som gjorts, centrala begrepp i arbetet och slutligen vilken tidigare forskning 

som gjorts i ämnet. 

Del två avhandlar vald teori att pröva på fallet, vilket i detta fall är David Kilcullens teori om 

counterinsurgency. Där beskrivs bland annat vem Kilcullen är och delar av hans verk om hur 

han anser att upprorsbekämpning skall bemötas.  

Del tre beskriver vilken forskningsdesign som har präglat arbetet, vilka metoder som har 

används och hur författaren har inhämtat, betraktat och analyserat materialet. Det ges 

dessutom en beskrivning av det material som ligger till grund för arbetets produktion och 

hur författaren ser på materialet ur källkritisk aspekt. 

Den fjärde delen avhandlar det empiriska materialet, resultat och slutsaster av arbetet samt 

svar på den givna frågeställningen. 

Del fem omfattar slutdiskussioner om det aktuella ämnet och kan ses som en 

vidareutveckling av del fyra. Den femte delen belyser även författarens förslag på fortsatt 

forskning i ämnet. 

Slutligen redovisas den sjätte och sista delen i arbetet som är referens och 

litteraturförteckning. Där redovisas det material som ligger till grund för arbetets existens.  
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2. Teori 
Att valet föll på Kilcullens teori om upprorsbekämpning var dels på grund av den tidigare 

forskning som gjorts, vilket inspirerade författaren till just denna forskning. En annan stor 

bidragande faktor var den anledning att Kilcullen är en väl etablerad teoretiker inom 

upprorsbekämpning och hans teorier återfinns i flertalet försvarsmakter. Den teori som 

redovisas i det här arbetet är dock inte Kilcullens kompletta verk. Att just dessa sju punkter 

är valda beror på att författaren fann dem relevanta och intressanta för ämnet samt genom 

att avgränsa arbetet till dessa kunna komma fram till ett mer relevant och djupgående 

resultat och analys. Dessa sju punkter används i arbetet som indikatorer och analysverktyg.  

2.1 David Kilcullen 

David Kilcullen skriver i boken Counterinsurgency27 att den presenterar ett urval av hans verk 

som till stor del har tagits fram från erfarenheter i bland annat Afghanistan och Irak. Boken 

är avsedd för upprorsbekämpare, civila eller militära studenter och för allmänheten. För de 

som finner upprorsbekämpning som ett intressant ämne och för de som vill förstå sig på den 

typ av krigföring som förekommer i majoriteten av dagens konflikter.28 

Kilcullen vill understryka att det som är skrivet i boken är författarens egna tankar och 

åsikter. Däremot uppmanas läsare att vara kritiska till texten för att skapa en fortlöpande 

debatt om ämnet. 29 

“This book is far from a definitive study on this ancient subject about which so much has 

already been written. It is merely an incomplete selection of tentative, still-developing 

thoughts, from a practitioner´s perspective, on guerilla wars we are currently fighting. I 

hope that other practitioners and students will find in it much to agree and to disagree 

with, and that it will thereby form part of a continuing critical debate.” 
30

 

Kilcullens 28 artiklar är skriven I fyra olika delar beroende på I vilken fas av insatsen du 

befinner dig i. PREPARATIONS är förberedelseskedet – vilka åtgärder skall vidtas innan det är 

dags för din enhet att ta över i insatsområdet? THE GOLDEN HOUR är uppstartsskedet i 

insatsområdet, den gyllene timmen. Görs det misstag här så kommer dessa att förfölja dig 

resten av insatsen, medan framgångar skapar möjlighet till en ”seger”. GROUNDHOG DAY är 

den fas i insatsen då din enhet är som mest stabil och produktiv i ert ansvarsområde. Trots 

detta så kommer det krävas en kraftansträngning och ett rutinerat ledarskap för att 

övervinna lokalbefolkningens förtroende och för att hålla gnistan vid liv hos din personal. 

Den sista delen benämner Kilcullen som GETTING SHORT. Insatsen närmar sig sitt slut och 

det kommer även här att krävas ett föredömligt ledarskap för att hålla enheten fokuserad 

för att inte tappa greppet om det som har åstadkommits.31  

                                                           
27

 Kilcullen David, Counterinsrugency, Oxford University Press, New York, 2010 
28

 Ibid s. ix (förord) 
29

 Ibid s. x (förord) 
30

 Ibid s. x (förord) 
31

 Ibid s. 29-49 
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Nedan kommer utvalda delar ur Kilcullens teori att beskrivas mer ingående. De utvalda 

punkterna är även omnämnda tidigare i arbetet, under punkten avgränsningar. 

1. Know your turf 

En av de punkter som Kilcullen trycker på under förberedelseskedet är att du måste ha god 

kännedom om det område som du ska till. Du skall veta allt om folkets, landets och 

områdets historia, religion och kultur. Vidare skall varje by och väg skannas in i din mentala 

karta och du bör känna till vilka befolkningsgrupper som finns i området. Vem och vilka är 

ledare över de olika klanerna/stammarna och vilka tidigare intriger har drabbat området? 

Det är inte alltid man vet exakt var i området man skall operera, då gäller det att skapa sig en 

generell helhetsbild över området. Kilcullen skriver att man bör studera kartan likt en bok. 

Läsa och studera varje kväll innan man går och lägger sig och rekapitulera varje morgon 

innan man stiger upp. Kortfattat skulle man kunna säga att du skall vara expert över det 

område som du skall operera i.32 

2. Diagnose the problem 

Denna punkt kan ses som en fortsättning på den föregående punkten. När du har lärt dig ditt 

område och folket som lever där måste det diagnostiseras vari problemet egentligen ligger. 

Vilka är det som är insurgenter och vad är det som driver deras motivation och verksamhet 

att fortlöpa? Kilcullen skriver att upprorsbekämpning kan ses som en ständig kamp mellan 

olika grupperingar vars mål är att försöka vinna befolkningens förtroende. För att lyckas med 

detta menar han att du måste förstå vad det är som motiverar folket och hur du får dem att 

stödja just din verksamhet. Likväl som att du måste förstå dig på folket så måste du också 

förstå din fiende. Hur och varför växer sympatin för insurgenterna? Troligtvis är din fiende 

uppväxt i området som du opererar i och han är både smartare och flexiblare än vad du tror. 

Lokalbefolkningen har med stor sannolikhet känt honom sedan han var ett litet barn, jämfört 

med dig som de troligtvis inte känner alls.33  

“Your worst opponent is not the psychopathic terrorist of Hollywood myth, it is the 

charismatic follow-me warrior who would make your best platoon leader. His followers are 

not misled or naïve: much of his success is due to bad government policies or security 

forces that alienate the population. Work this problem collectively with your platoon and 

squad leaders. Discuss ideas, explore the problem, understand what you are facing, and 

seek consensus. If this sounds unmilitary, get over it. Once you are in the theatre, 

situations will arise too quickly for orders, or even commander’s intent. Corporals and 

privates will have to make snap judgments with strategic impact. The only way to help 

them is to give them a shared understanding, then trust them to think for themselves on 

the day.” 
34

 

 

                                                           
32

 Kilcullen David, Counterinsrugency, s. 30 
33

 Ibid s. 31 
34

 Ibid s. 31 
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5. Travel light and harden your Combat Service Support 

De flesta arméer idag är “drabbade” av den tekniska utvecklingen gällande militär materiel. 

Det är en uppsjö av materiel som enskild soldat skall bära med sig så som kroppsskydd, mat, 

extra ammunition, radioutrustning och mycket mer. Vid COIN-operationer har motståndaren 

ofta endast ett eldhandvapen, en RPG (Rocket Propelled Grenade), sina vanliga kläder och 

en vattenflaska om han har tur. Motståndaren kommer, i alla lägen, att manövrera ut dig 

såvida du inte dimensionerar ner din utrustning. Kilcullen trycker dock på att det är viktigt 

att du har eldkraft och ett slagkraftigt understöd i reserv som kan kallas in vid behov. 

Skytteenheterna skall alltså bantas ner och understöd- och trossenheterna rustas upp. 

Utifrån erfarenheter från Irak så är det inte omöjligt att dessa enheter hamnar i strid fler 

gånger än skytteenheterna.35  

9. Have a game plan 

Kilcullens nionde och sista punkt under PRAPARATIONS handlar om att bygga upp en mental 

bild av hur du tror att insatsen eller operationen kommer utvecklas. Du kommer troligtvis att 

vilja göra detta i ett väldigt tidigt skede men Kilcullen uppmanar att vänta med det till dess 

att din kunskap och kännedom om området har ökat. På så vis skapas en bättre förståelse 

för vad din enhet kommer behöva uppnå samt att du kommer inse vilka begränsningar din 

enhet har för att uppnå dessa mål. Likt alla andra planer så kommer troligtvis även denna att 

ändras efter resans gång och om det uppstår större miljöförändringar i området så är det 

heller inte otroligt att planen måste skrotas. Trots detta påpekar Kilcullen vikten av att ha en 

plan då planeringsprocessen ger dig en stabil grund att stå på. Ifall förutsättningarna ändras 

så har du ändå en idé om vad du vill eller ska uppnå. En metod att skapa sig en ”game plan” 

kan vara genom att plocka fram fundamentala steg i din verksamhet; exempelvis genom att 

etablera nätverk hos och med lokalbefolkningen, marginalisera fienden eller att etablera 

egen dominans. Oavsett hur du väljer att bygga din plan så skall den vara tillräckligt enkel 

och stark för att stå emot bakslag och motgångar utan att kollapsa. 36 

“This plan is the ”solution” that matches the shared ”diagnosis” you developed earlier–it 

must be simple, and known to everyone.” 
37

 

13. Build trusted networks 

När din enhet har kommit på plats i ert operationsområde är det dags att börja etablera 

tillförlitliga nätverk med lokalbefolkning, lokala ledare, lokala säkerhetsstyrkor, ickestatliga 

organisationer och även media. Kilcullen beskriver det som den sanna innebörden av frasen 

”hearts and minds”. Med hearts menas att du skapar en övertygelse hos, exempelvis, 

lokalbefolkningen att deras intressen skyddas av din och din enhets framgångar. Minds 

innebär att du intalar dem att du har viljan och resurser att skydda dem och att det inte 

                                                           
35

 Kilcullen David, Counterinsrugency, s. 33 
36

 Ibid, s. 34-35 
37

 Ibid, s. 35 
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tjänar någonting till att motarbeta dig i ditt arbete. Om du lyckas med detta kommer det, 

enligt Kilcullen, leda till att fiendens anknytningar och nätverk med befolkningen dras isär 

vilket i sin tur kommer provocera fram ett försök att återvinna initiativet genom att 

attackera dig och dina enheter. Ett sätt att vinna folkligt stöd kan vara att undersöka vilka 

behov samhället har och bemöta dessa för att skapa gemensamma intressen.  Alla åtgärder 

du vidtar som hjälper dig att bygga dessa nätverk kommer underlätta ditt arbete.38 

28. Whatever else you do, keep the initiative 

“In counterinsurgency, the initiative is everything. If the enemy is reacting to you, you 

control the environment. Provided you mobilize the population, you will win.” 
39  

Vid counterinsurgency är det vanligtvis motståndaren som initierar alla attacker. Ofta genom 

eldöverfall för att sedan snabbt ta sig där ifrån innan du hinner reagera. Om du ständigt 

tvingas reagera på motståndarens handlingar så är det han som kontrollerar omgivningen 

och tillslut går du ur matchen som förlorare. Försök undvika dessa och fokusera på 

befolkningen. Skapa dina lösningar som främjar din plan och slåss endast mot motståndaren 

när han kommer i vägen för ditt arbete. Det kommer både skapa och bibehålla initiativet.40  

Intelligence – enligt Kilcullen 

I boken Understanding Counterinsurgency41 har Kilcullen skrivit ett kapitel om 

underrättelser. Där redovisas hans tankar om vad underrättelser innebär vid COIN-

operationer. Först och främst menar han att underrättelser vid upprorsbekämpning har ett 

annat fokus jämfört med konventionella krig. Vid konventionella krig mellan två stater så är 

underrättelser fokuserade till motståndaren på grund av att denne är det mest hotfulla 

elementet som kan åsamka skada på allierade trupper. Vid konventionella konflikter har 

civila sällan haft något inflytande på operationer men allt eftersom att upprorsbekämpningar 

blivit vanligare har det visat sig vara en betydelsefull aspekt. Kilcullen menar att 

fiendefokuserad underrättelse är både mer problematisk och mindre betydelsefull än 

befolkningsfokuserad underrättelse. Fienden vid upprorsbekämpning är ofta väldigt komplex 

och det är svårt att avgöra vem som är fiende och vem som är vänligt inställd. Dessutom är 

det vanligt förekommande att klaner, grupper och även enstaka personer vänder kappan 

efter vinden för att stödja dem som är den starkaste aktören i området för tillfället. De kan 

således simultant vara både din fiende och din vän. Kilcullen beskriver ett exempel som han 

upplevde bland folkstammar Afghanistan där familjer nyttjade gamla strategier för 

befolkning som är under press och ovisshet. Man tillsåg att en av sönerna stred för 

regeringsstyrkorna och en annan för talibanerna.42  

                                                           
38

 Kilcullen David, Counterinsrugency, s. 37 
39

 Ibid, s. 48 
40

 Ibid, s. 48 
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42

 Ibid s. 143-144 
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Den starkaste aktören att påverka dina operationer och uppdrag är inte fienden. Det är 

befolkningen som är tyngdpunkten vid upprorsbekämpning. Således skall inhämtning och 

analys av underrättelser vara befolkningsfokuserad.43 

“As classical counterinsurgency theory suggests, and as practical experience has 

demonstrated repeatedly, insurgents can be rendered mission-irrelevant provided the 

population is effectively secured, governed, and won over.” 
44

 

Vid upprorsbekämpning inhämtas de flesta underrättelser genom operationer av 

säkerhetsstyrkor. De skapar reaktioner hos befolkningen som ger information. Den 

informationen driver fram ytterligare operationer vilket genererar mer information och så 

fortsätter cykeln. Denna cykel ger goda effekter för den som betraktar det – observatören. 

Dessa effekter är något som förekommer även i konventionella krig men de är mer markanta 

i COIN-miljöer.45 

Kilcullen menar dock att dessa effekter inte alltid innebär något positivt, situationen kan 

förvärras på grund av att säkerhetsstyrkorna tenderar att tillhandahålla sig information 

genom främst tre typer av aktioner: insurgentattacker, insurgenter som ger upp eller hoppar 

av, genom att döda eller tillfångata motståndarens ledare. Oavsett vilken aktion som nyttas 

kommer det uppstå förändringar i fiendens nätverk. Om en ledare blir tillfångatagen ändrar 

det ledningsförhållandena i nätverket och fienden blir tvingad till att använda andra 

förfaranden och annan taktik med risk för att ”de gamla” har blivit utsatta för fara. Kilcullen 

förtydligar detta genom att likställa det med en självmordsattack, där de flesta bevis är 

borta. Även om analytiker kan fastställa vilken metod som nyttjades vid just det tillfället så 

finns det ingen garanti för att kommande attacker kommer se likadana ut.46 

“Like economic data, data on insurgent activity represent a series of lagging indicators, 

with clear patterns only emerging after the fact.” 
47

 

Något som ofta ignorerats i klassiska teorier och aktuella doktriner om counterinsurgency är 

att det är skillnaden på att bemöta ett uppror i sitt eget land jämför med att inskrida i någon 

annans. En ”inhemsk” upprorsbekämpning har framförallt bättre förmåga att få folkligt stöd 

samt förmåga att inhämta och tolka information om omgivningen på ett bättre sätt. Kilcullen 

menar att det är en av förklaringarna till varför lokala säkerhetsstyrkor kan få fram 

underrättelser som skiljer sig markant från de underrättelser som en expeditionsstyrka får. 

Underrättelser skiljer sig inte bara mellan upprorsbekämpning och konventionella krig utan 

det är även en signifikant skillnad på inhemsk underrättelse och expeditionsunderrättelser.48  
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Avslutningsvis skriver Kilcullen att upprorsbekämpning torde vara en typ av 

krigföringsstrategi som kräver ett egenartat metodiskt, organisatoriskt och analytiskt 

tillvägagångssätt. Världen över finns det gott om konfliktområden som med hög sannolikhet 

kommer behöva stabilitetsoperationer eller upprorsbekämpningsinsatser någon gång i 

framtiden. Han menar att läran om underrättelser vid counterinsurgency är ett potent och 

värdefullt verktyg för att lyckas med upprorsbekämpningen. Troligtvis kommer framtida 

upprorsbekämpningar vara beroende av befolkningsfokuserad underrättelse samt en 

detaljrik förståelse för alla miljöaspekter för att kunna få en så bred spridning av 

informationskällor som möjligt. Det ger indikationer på allmänhetens uppfattning samtidigt 

som det ger möjlighet att förstå och förstöra fientliga nätverk.49 

3. Forskningsdesign 

3.1 Metod 

Uppsatsen är en teoriprövande fallstudie där delar av Kilcullens teori om counterinsurgency 

kommer att prövas mot amerikanarnas insats i Somalia i början på 90-talet. I uppsatsen har 

författaren valt att redovisa och bearbeta materialet utifrån tekniken textanalys med en 

kvalitativ ansats och en hermeneutisk grundsyn. Detta på grund av fallets komplexitet och 

oförmågan att ge några absoluta svar på frågeställningen. Resultatet av studien kommer 

istället att bygga på tolkningar av det empiriska materialet. 

Uppsatsens material är av deskriptiv karaktär för att underlätta för både läsare och skribent 

att bli insatt i ämnet. Deskriptiv innebär att texten är beskrivande50. För att inte utelämna 

läsaren möjligheten att förstå vilka metoder som författaren har nyttjat vid arbetet kommer 

dessa att beskrivas mer ingående nedan.   

 

Fallstudie 

Syftet och huvudfokus med en fallstudie är att undersöka en eller några få förekomster av 

ett specifikt fenomen i ett visst fall. Det kan till exempel innebära en granskning av 

förekomsten av händelser, förhållanden och processer i det specifika fallet. Det som 

utmärker en fallstudie är, enligt Martyn Denscombe, att den endast inriktar sig mot en enda 

undersökningsenhet. Det är således ovanligt att en fallstudie har ett brett undersöknings-

spektrum.51 

En av fallstudiens styrkor är att den kan undersöka saker i detalj. Vanligtvis studeras något 

som redan existerar och är skapat i en naturlig miljö, snarare än en för forskningen 
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konstgjord situation. En fallstudie kan också användas för att pröva och bygga olika teorier, 

genom en teoriprövande fallstudie52, vilket kommer nyttjas i denna uppsats. 

Den som författar en fallstudie kommer säkerligen stöta på att resultaten granskas med viss 

skepticism av de som läser den. Skepticismen grundar sig i tvivel om huruvida det är möjligt 

att generalisera slutsatser från ett enda fall. De frågor och den misstro som kan uppstå är 

rimliga och det är därför viktigt att författaren inte ignorerar detta i förhoppning om att 

läsarna skall förbise dem. Istället bör forskningen innehålla ett uttryckligt försvar mot dessa 

påståenden, om att det inte går att generalisera resultaten i en fallstudie. 53 

Ytterligare en fallgrop som fallstudien kan bli beskylld för är att den producerar mjuk data 

som inte uppfyller de krav som man bör kunna ställa på samhällsforskning. Man tenderar att 

tycka att fallstudier snarare bygger på kvalitativa data och tolkningar än kvantitativ data och 

”verklig” statistik. Man menar också att fallstudien behandlar deskriptiva förklaringar av 

situationen och är olämplig för analyser. Denscombe skriver att inget av denna kritik 

behöver vara befogad utan att det ofta är en förutfattad mening om fallstudier som 

forskaren skall känna till.54 

Judith Bell skriver om fallstudier i boken Introduktion till forskningsmetodik55. Hon menar att 

man skulle kunna säga att ett fall handlar om samspelet mellan olika faktorer vid en specifik 

situation. Ibland är det endast genom att studera specifika fall eller händelser som det är 

möjligt att få en fullständig bild av det samspelet. Detta skulle kunna vara ett försvar till den 

kritik som ibland drabbar fallstudiers relevans.56   

 

Kvalitativ metod 

Alan Bryman skriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder57 att kvalitativ forskning 

tenderar att lägga tonvikten på ord snarare än kvantifiering vid insamling och analys av data. 

Enligt Bryman är kvalitativ forskning induktiv, tolkande och konstruktionistisk[SIC] men han 

påpekar också att det är något som inte alla forskare håller med om. 58 

Fördelarna med att nyttja en kvalitativ metod vid forskning är att de beskrivningar och 

teorier som genereras har förankring i verkligheten och det empiriska materialet är rikt på 

detaljer. Kvalitativ forskning har bra förmåga att angripa invecklade situationer och förklara 

samhällets sociala situationer på ett objektivt sätt. Dessutom medger den kvalitativa 

analysen flera förklaringar på ett problem då den bygger på forskarens tolkningsskicklighet. 
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Således kan olika forskare komma fram till olika slutsatser trots att de till stor del använt 

samma metoder.59  

Likt fallstudien har även kvalitativ analys nackdelen rörande huruvida det är möjligt att 

generalisera den specifika, detaljerade djupstudien av få enheter med andra liknande 

enheter. Det finns också risk för att forskarens ”jag” – identitet, bakgrund och egna 

övertygelser – påverkar vilken data som framhävs och hur den analyseras. Vissa data och 

slutsatser riskerar då att förbises då de inte anses passa in i arbetet.60   

Hermeneutik 

Hermeneutik skulle kunna beskrivas som läran om tolkning och förklaring. Det kan anses 

vara en mängd regler som möjliggör tolkning av en text på bästa möjliga sätt. 61 Grunden 

bakom hermeneutiken är den centrala idén om att forskare som anlyserar en text skall bjuda 

in till att få fram textens innebörd utifrån det perspektiv som textens upphovsman haft. 

Hermeneutikens moderna förespråkare beskriver det som en strategi med stor potential i 

förhållande till såväl texter som andra händelser utan dokumentkaraktär. På grund av att 

hermeneutiken och tolkningen förläggs i en viss historisk och social kontext uppmanas 

textanalytikern att vara väl förtrogen med just denna kontext; att vara kritiskt hermeneutisk 

och ha förförståelse om ämnet. 62  

Textanalys 

Nationalencyklopedin beskriver textanalys som ett ”noggrant studium av litterär text.”63 Det 

innebär att man, genom att studera texter, kan tydliggöra kontexten i dess sammanhang, 

komma fram till förklaringar samt få en förståelse för helheten av det aktuella studiet.64  

Deskription 

Deskription innebär att man redogör för hur någonting ser ut, fungerar, har kommit till eller 

uppstått. Det viktiga med deskription är att det finns systematik i metoden och att fakta som 

samlas in kategoriseras på ett sådant sätt att den kan användas för att visa någonting. 

Framställningen måste ha ett sammanhang och urval måste göras för att framhäva det som 

är viktigt. Det som avgör vilken fakta som är viktig beror till stor del på arbetets uttalade 

syfte. Dessutom skall fakta som tas med vara riktig och relevant.65  
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3.2 Material och källkritik 
 

3.2.1 Empiri 

Task Force Ranger VS Urban Somali guerilla in Mogadishu – tactics and techniques used 

during operation Gothic Serpent66
 

Denna artikel är skriven av Marshall V. Ecklund och den belyser vilken taktik och vilka 

tekniker både Task Force Ranger och de somaliska rebellgrupperna nyttjade innan, under 

och efter Operation Gothic Serpent år 1993.  

Artikeln är hämtad från databasen Taylor & Francis som tillhandahåller tidsskrifter och 

artiklar inom bland annat försvar och säkerhetspolitik.67 Marshall V. Ecklund är major i den 

amerikanska försvarsmakten och tjänstgjorde år 2008 som officer för operationer vid 

irreguljära konflikter vid US Special Operations Command (USSOCOM) i Tampa, Florida. 

Ecklund har bland annat examen i Foreign Area Studies och Defense Analysis vid irreguljär 

krigföring.68  

 

Gothic Serpent – Black Hawk Down Mogadishu 199369 

Denna text är skriven av Ph. D Clayton Chun. Den är ett detaljerat verk över hur operation 

Gothic Serpent gick till. Huvudfokus i texten ligger på TFR men även till viss del på den 

somaliska milisen.  

Clayton Chun tjänstgör på US Army War College där han är lärare i nationell säkerhet, 

strategi samt ekonomi. Han slutade sin militära karriär i det amerikanska flygvapnet och har 

publicerat arbeten inom nationell säkerhet, militärhistoria och ekonomi. 70 Texten är 

publicerad av Osprey Publishing.  

Källkritiska anmärkningar 

Både Taylor & Francis och Osprey Publishing är erkända utgivare och författarna av de två 

texterna är vana och bekanta med det vetenskapliga förhållningssättet. Dock kan det ses 

som en nackdel att båda texterna är skriva på engelska vilket kan ha inneburit att textens 

innebörd var en annan, än hur det tolkades i detta arbete. Valet av att nyttja dessa två källor 

var på grund av att dessa stämde överens med vad arbetet hade för avsikt att undersöka. 

Det kan ses som negativt att bara nyttja två empiriska källor. Till dess försvar kan det 

konstateras att dessa två källor i stor utsträckning beskriver händelsen i Mogadishu 
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likvärdigt. Detta är dock något som läsare och författare måste ha i beaktande vid tolkning 

och utläsning av resultatet. 

Eftersom båda utgivarna av de empiriska materialen är erkända anses äktheten som hög och 

trovärdig. Det som möjligtvis kan kritiseras är det faktum att båda författarna har anknytning 

till den amerikanska försvarsmakten, vilket skulle kunna innebära att de inte är helt 

oberoende eller att materialet är tendensiöst. Författaren har försökt undvika det problemet 

genom att beakta detta under arbetets gång. Författaren har också eftersträvat att bedöma 

trovärdigheten i de källor som det empiriska materialet har redovisat. Trots detta är det 

något som bör tas i beaktande av den som studerar denna uppsats.  

Marshall Ecklunds verk är skrivet cirka tio år efter det att insatsen i Mogadishu avslutades 

och Clayton Chuns verk cirka 20 år efter. Med detta i beaktande kan det konstateras att de 

ändå är skrivna i relativ närtid. Visserligen har mycket information om händelsen kunnat 

glömmas bort eller förvrängas under dessa år men det har också gett möjlighet till att 

ytterligare information och källor om händelsen har kommit fram. Eftersom det valda fallet 

omfattar specialförband kan det ha förelegat sekretess på viss information de närmaste åren 

efter insatsen. På så vis kan den tid som förflutit mellan händelse och verk ses som positivt 

då det kan ha inneburit att relevant information idag finns tillgänglig. Detta är dock endast 

spekulationer.   

3.2.2 Övriga källkritiska anmärkningar 

Utöver de empiriska källorna har även vissa Internetkällor används vilket kan ses som en 

nackdel ur källkritisk synpunkt. Dessa har främst nyttjats för att redovisa fakta om 

författarna till de empiriska källorna vilket, ur källkritisk synpunkt, inte borde påverka 

resultatet av detta arbete. Andra Internetkällor som använts är sakerhetspolitik.se samt 

Nationalencyklopedin vilka författaren har bedömt som tillförlitliga källor. 

Sakerhetspolitik.se är upprättad av Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap71 (MSB). 

Detta är dock ingen garanti för källkritisk korrekthet men trovärdigheten i materialet ökar.  

3.3 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig den data som har används i forskningen är. Det omfattar 

vilken data som har används, hur den har samlats in samt hur den har bearbetats. Man kan 

säga att forskningens resultat skall visa samma resultat om någon annan gör samma 

forskning. Detta kan exempelvis prövas genom att upprepa forskningen vid olika tidpunkter, 

så kallad ”test-retest-reliabilitet”, eller att flera forskare samtidigt undersöker samma 

företeelse, så kallad ”inter-rater-reliabilitet”. Det viktiga för att forskningen skall vara reliabel 

är att resultatet är det samma vid upprepade försök. Genom detta får forskningen hög 

reliabilitet.72 
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Att ett arbete har validitet innebär att den mäter eller beskriver det som man avser mäta 

eller beskriva. För att undvika att validiteten förbises bör man ha klara mått och mätmetoder 

i sitt arbete och det är viktigt att man vet vad måttet står för samt att det används 

konsekvent.73  

Försök att uppnå reliabilitet med arbetet har gjorts genom att studera både det teoretiska 

och empiriska materialet för att på så sätt få en förförståelse för det som uppsatsen 

avhandlar. Denna förförståelse har varit av betydelse och legat till grund för de tolkningar 

som gjorts. Genom att avgränsa Kilcullens teori om upprorsbekämpning till sju stycken 

analysverktyg får författaren tydliga indikatorer att leta efter i det empiriska materialet.  

4. Undersökning och analys 

4.1 Fallstudie – Mogadishu 1993 

Den tredje oktober 1993 slog Task Force Ranger mot General Mohamad Farah Aidids fäste i 

närheten av Olympic Hotel i Mogadishu. Syftet med uppdraget var att tillfångata två av 

Aidids viktigare löjtnanter. Uppdraget lyckades och man tillfångatog, utöver dessa två 

löjtnanter, även 24 anhängare till general Aidid. Uppdraget fick dock en abrupt vändning när 

somaliska rebeller sköt ner två MH-60L Black Hawk helikoptrar. Uppdraget gick från att vara 

en offensiv tillfångatagningsoperation till en defensiv överlevnadssituation.74  

“Me and Somalia against the world 
Me and my clan against Somalia 
Me and my family against the clan 
Me and my brother against my family  
Me against my brother”

75
  

Somaliskt ordspråk 

I Somalia fanns 14 politiska grupperingar och klaner. Av dessa ansåg man att elva deltog i 

stridigheterna. Den mäktigaste grupperingen var Somali National Alliance (SNA) där General 

Aidid och Osman Hassan Ali Atto var ledande karaktärer. SNA kontrollerade ungefär 70 

procent av Mogadishus gator. För att få tillgång till vissa områden i Mogadishu krävdes att 

man tillhörde rätt klan och i vissa fall även beroende på att man tillhörde rätt familj. Detta 

innebar att det var svårt för TFR att rekrytera lokala förmågor att arbeta för dem. Även om 

man lyckades rekrytera någon som hade tillträde till ett område ena dagen så innebar det 

inte att man garanterades tillträde nästa dag.76 

Task Force Ranger delade upp insatsen i Somalia i tre faser. Den första fasen omfattade 

gruppering i Somalia och förberedelser för operationer i Mogadishu. TFR grupperade på 

flygplatsen utanför Mogadishu och kontakter började etableras med FN-personal och 
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amerikanska trupper som redan befann sig i området. Den första fasen pågick i fyra dagar. 

Den andra fasen i insatsen var anledningen till varför TFR sattes in i operationsområdet. 

Syftet var att lokalisera och tillfångata general Aidid. Det skulle dock visa sig vara ett svårt 

uppdrag. Om man skulle misslyckas med att tillfångata Aidid skulle den tredje och sista fasen 

påbörjas. Den innebar att neutralisera viktig infrastruktur för SNA samt att tillfångata Aidids 

nyckelpersoner. Om man lyckades med detta trodde man att Aidid själv skulle behöva träda 

fram för att styra gerillan eller känna sig så pressad att han gav upp.77  

TFR såg att tillfångatagningen av general Aidid skulle ske på två tänkbara sätt och man 

arbetade fram två operationsmallar för dessa scenarion. Det första var genom en insats mot 

något av Aidids nästen eller fortifikationer och det andra genom en insats mot Aidids fordon 

och fordonskolonn. Oavsett vilket av dessa tänkta utfall det skulle bli kunde TFR använda 

helikoptrar, en styrka på marken eller en kombination av dessa två. Genom att ha endast två 

tänkta scenarion reducerades förberedelse- och träningskraven på TFR men vissa ur TFR 

menade att det tillät somalierna att lära sig och anpassa sig efter dessa operationsmallar.78  

Aidids milis hade stor fördel av amerikanarnas val att ha sin bas på flygplatsen utanför 

Mogadishu vilket ledde till att de kunde observera mot TFR och andra FN-trupper. Varje dag 

gick somaliska kontraktörer in och ut från basen alldeles intill TFR byggnad och kunde 

rapportera verksamheten till sina klanledare. Runtom flygbasen fanns även mindre höjder 

vilka SNA kunde observera TFRs aktiviteter ifrån och om helikoptrar lyfte från basen så visste 

SNA och de andra klanerna att det troligtvis skulle iscensättas en operation.79 Detta var ett 

allvarligt misstag från TFR då viktig information om TFR och FNs verksamhet inte skyddades. 

Aidid och hans milis drog nytta av amerikanarnas omförmåga att använda sig av OPSEC 

(operational security) och använde det till sin fördel. Oavsett när TFR förberedde sig för ett 

uppdrag spred sig ryktet snabbt på gatorna i Mogadishu. Vid incidenten den tredje oktober 

1993 visste Aidids milis genast att helikoptrarna hade lyft från basen. Genom analyser av 

tidigare operationer som TFR hade genomfört kunde SNA förutspå vilken väg helikoptrarna 

skulle flyga och placerade därför ut RPG-enheter på hustaken i anslutning till 

inflygningssträckan.80 

Gerillan i Somalia hade inte tillgång till någon högteknologisk materiel och de använde sig 

inte av hemmagjorda bomber och arbetade inte för att sänka moralen hos 

lokalbefolkningen. Istället fokuserade man på att lura in TFR i bakhåll, genomförde 

eldöverfall och sköt mot deras helikoptrar. Vad TFR inte visste var att Aidid hade tagit in 

islamistiska fundamentalister från Sudan, som hade erfarenhet från att skjuta ner ryska 

helikoptrar i Afghanistan, att utbilda sin gerilla i skjuttekniker med RPG. De amerikanska 

trupperna hade övertro på sina helikoptrars förmåga att uppträda i urban miljö och man 

misslyckades i att bedöma och värdera vilken inverkan det skulle kunna få på operationerna. 
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Trots att den Somaliska gerillan hade nyttjat RPGs vid tidigare operationer så underskattade 

man gerillans duglighet i att skjuta ner helikoptrar med dem. Aidids mannar väntade bara på 

rätt tillfälle att tillämpa den ”nya” taktiken. Genom övertro på materielen förbisåg TFRs 

ledning det potentiella hotet vilket resulterade i förödande resultat den 3-4 oktober 1993.81   

Aidid såg inget mervärde i att försöka försona nationen Somalia. Hans intention var att slåss 

och leva som historien och traditionen i Somalia alltid varit. Någon annan krigföring än 

okonventionell kände man inte till, man kämpade och slogs för att få leva en dag till. Det var 

något som somaliska rebeller blev väldigt skickliga på att tillämpa.82  

Task Force Rangers fösta uppdrag var den 30 augusti 1993 - ett halvhjärtat försök att vidta 

motåtgärder på en granatattack mot TFRs högkvarter. Insatsen resulterade i att somalierna 

fick försmak på vilken taktik TFR nyttjade och vad man kunde mötas av vid framtida 

operationer.83 Ledningen för SNA var överraskade över att amerikanarna använde liknande 

taktik upprepade gånger.84 Överste Ali Aden som var en av Aidids underställda 

kommenterade:  

“If you use one tactic twice, you should not use it a third time and the Americans already 

had done basically the same thing six times.” 
85

 

Planen från TFR sida var att försöka dölja dessa mallar genom att variera tillvägagångssättet 

vid infiltration och exfiltration. Man nyttjade både fordon på marken, helikoptrar eller både 

och samtidigt som helikoptrar flög övningsuppdrag över Mogadishu i försök att vilseleda 

somalierna. Olyckligtvis tvingades TFR att nyttja dessa mallar på grund av korta 

reaktionstider inför uppdrag och den begränsade storleken på TFR.86 

Task Force Ranger hade vid flertalet tillfällen försökt tillfångata Aidid och hans närmaste 

krets. En av amerikanarnas stora fördelar gentemot de somaliska rebellerna var TFRs goda 

förmåga till rörlighet med hjälp av helikoptrar. Detta skulle även kunna vara ett stort 

problem om rebellerna skulle lyckas nedkämpa dessa. TFR hade noterat ett ökat användande 

av RPGs från motståndarens sida och en av motståndarens intentioner var att försöka skjuta 

ner amerikanska helikoptrar med just detta vapensystem. Den 25 september lyckades 

milismän skjuta ner en Black Hawk-helikopter genom att experimentera med tändröret på 

RPG-granaten men från amerikanskt håll menade man att det var en lyckoträff. 

Nedskjutningen av helikoptern var en psykologiskt viktig seger för milisen som bevisade att 

amerikanarna inte var oövervinnerliga. 87 
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Task Force Ranger hade ett specifikt uppdrag i Somalia, nämligen att lokalisera den 

hierarkiska ledningen i gerillan. TFR var varken förberedda, organiserade eller utrustade för 

att etablera vägspärrar och checkpoints. TFR var aldrig inriktade mot att kontrollera 

lokalbefolkningen. På grund av det specifika uppdraget gjordes inga försök att separera 

gerillan från dess tyngdpunkt och man besparade sig mödan att försöka övervinna 

lokalbefolkningen genom att bidra med positiva idéer om en effektiv och fungerade 

regering. På grund av den begränsade kontakten med lokalbefolkningen begränsades också 

förmågan till informations- och underrättelsenätverk vilket ledde till att TFR aldrig fick 

initiativet i konflikten. Amerikanarna eftersträvade att inte skada den somaliska 

befolkningen i onödan under de operationer som genomfördes. Dock bröt man den 

principen vid flertalet tillfällen vilket fick till följd att fler ur lokalbefolkningen valde att stödja 

gerillan, både passivt och aktivt.88 

SNA utnyttjade amerikanarnas försiktighet gällande så kallad ”collateral damage”. Aidids 

milis nyttjade kvinnor och barn som mänskliga sköldar och som observatörer. Genom att 

gömma sig och smälta in i större folksamlingar gjorde man det svårt för TFR att reagera och 

besvara elden från SNA. Gerillan kunde utan större ansträngningar överträffa TFR i antalet 

kombattanter. Amerikanska underrättelsekällor gjorde bedömningar att runt 1,000 personer 

var lojala till SNA, i själva verket var det omkring 12,000. Med god kännedom om området 

och med hög rörlighet kunde Aidid mobilisera stora folkmassor över stora delar av 

Mogadishu inom 30 minuter. 89 

Befolkningen i Mogadishu hade vänt sig emot FN och TFR operationer i Somalia. Mycket tack 

vare att några offensiva försök att få tag på Aidid hade orsakat stora skador på det civila 

samhället där många oskyldiga skadades eller omkom. UNOSOM II ”ockupation” av området 

frustrerade lokalbefolkningen. Man ansåg att insatserna förlorade sin opartiskhet genom att 

attackera och fokusera enbart på Aidid. Efter en helikopterattack den 12 juli och fortsatta 

strider kring Mogadishu, hyste stor del av den somaliska befolkningen agg mot 

amerikanarnas verksamhet. Det fick till följd att allt fler valde att stötta Aidid och hans 

verksamhet, även om de helt saknade stridserfarenhet. Folket nyttjades inte bara för att 

strida eller observera mot amerikanarna utan även för att fördröja framryckningar på 

gatorna, genom blockeringar och att mobilisera stora folkmassor där TFR framryckte.90 

Marshall V. Ecklund skriver att TFR borde ha gjort en grundligare bedömning över det 

somaliska samhället och kulturen. På så vis torde de ha belyst möjligheten att Aidid var villig 

att använda kvinnor och barn som mänskliga sköldar. Med de restriktiva ROE (Rules of 

Engagement) som rådde för TFR borde de även ha undvikit att bege sig in i så tätt befolkade 

områden som Bakara Market. Chefen för TFR, generalmajor Garrison, misslyckades med att 

ta till sig råden från USSOCOM (US Special Operations Command). General Downing sade, 
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vid flertalet tillfällen, till Garrisson att vara restriktiv med att gå in i de tätbefolkade 

områdena och att inte göra någonting förhastat. Att han genom tålamod tillslut skulle få 

möjlighet att komma åt Aidid. Att bege sig in i Bakara Market var riskfyllt då TFR hade 

bristfälliga underrättelser om den delen av Mogadishu. Man hade inte etablerat någon 

närvaro där och HUMINT (Human Intelligence) i området var inte tillförlitliga.91   

Nyckeln till framgång för TFR var bland annat trovärdig och aktuell underrättelse från 

flertalet källor som exempelvis FN-styrkor, TFR helikoptrar, signalspaning och HUMINT.92 

Task Force Ranger hade gjort bedömningar redan innan man åkte till Somalia att 

sannolikheten att lyckas med uppdraget var ungefär 50 procent, förutsatt att HUMINT-

operationerna fungerade bra. Utan HUMINT accepterade man att sannolikheten för att 

lyckas endast var omkring 20 procent.93  

Händelserna i Mogadishu den tredje och fjärde oktober 1993 fick konsekvenser för både 

Somalia, USA och FN. Uppdraget planerades för att vara en snabbinsats genom att snabbt ta 

sig in i området och tillfångata två av general Aidids nyckelpersoner för att sedan lika snabbt 

dra sig ur. Uppdraget utvecklades istället till en 14 timmar lång eldstrid mellan TFR och 

somaliska rebellgrupper. Händelsen gör sig påmind hos hela den amerikanska befolkningen 

än idag, inte minst regeringens syn på utrikespolitik, framförallt i Afrika.94 

TFR sjunde räd, som också är känd som händelsen Black Hawk down började med HUMINT 

som tydde på att två av Aidids nyckelpersoner planerade för ett möte. Ledning och planerare 

för TFR koordinerade det som behövdes och tillsåg att ingen FN-personal befann sig i 

närheten av den byggnad där mötet skulle hållas. Uppdraget bedömdes ta omkring 35-40 

minuter. TFR hade genomfört liknande uppdrag tidigare. Generalmajor Garrison trodde dock 

att om TFR skulle befinna sig vid Bakara Market längre än 30 minuter skulle Aidids anhängare 

ges möjlighet att angripa dem vilket skulle kunna eskalera situationen. Under 

förberedelserna beslutades vilken materiel och vilka förnödenheter som skulle medtagas 

under uppdraget. Eftersom många trodde att operationen skulle ske i dagsljus prioriterades 

materiel som bildförstärkare (för att kunna se i mörker) bort och vissa valde även bort vatten 

och matransoner samt plockade ur skyddsplattorna ur sina kroppsskydd.95 

Det var inte alla ur den tredje bataljonen som planerades att medverka i operationen utan 

delar lämnades kvar för skydd av basen samt en liten enhet som reservstyrka. När alla var 

redo påbörjades TFR sjunde uppdrag och man använde helikoptrar för transport av dem som 

skulle tillfångata Aidids nyckelpersoner och en hjulburen enhet för att snabbt kunna ingripa 

och skydda huvudstyrkan om något skulle hända dem. Flygtiden för helikoptrarna bedömdes 

ta omkring två till tre minuter. Somaliska observatörer kunde se att verksamheten på basen 
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trappades upp, deras enda fråga var om det verkligen var ett försök att gripa Aidid eller 

någon av hans anhängare eller om det bara var en av TFR många övningar inför det verkliga 

uppdraget. Med en styrka om 160 personer, 12 fordon och 19 helikoptrar och flygplan 

bedömdes styrkan som tillräcklig. Förhoppningsvis skulle Aidids två nyckelpersoner och 

övriga SNA-anhängare samarbeta med TFR och inte göra motstånd.96  

Räden gick enligt plan fram till dess att TFR led sin första skada. En soldat föll drygt 12 meter 

när han skulle fira sig ner från helikoptern. Illavarslade av närvaron av alla helikoptrar och 

militär personal började SNA mobilisera och beväpna sig och röra sig mot det berörda 

området. SNA upprättade blockeringar längs gatorna i Mogadishu och gjorde eldöverfall och 

försökte skära av TFR enheter från varandra. De ville visa att det skulle kosta att ge sig in i 

hjärtat av Aidids territorium. Samtidigt som stora folkmassor rörde sig mot området fick 

operationen stora framgångar och på 15 minuter tillgångatog man två av Aidids 

nyckelpersoner och ytterligare 24 SNA-anhängare och man inväntade kodordet ”Laurie” för 

att dra sig ur till basen, med hjälp av den hjulburna markstyrkan.97 

TFR nyttjade helikoptrar som understöd från luften. Dessa kunde skydda truppen på marken 

och bistå med extra ögon på omgivningen för att varna ifall större folksamlingar närmade sig 

området där tillfångatagandet hade skett. För att understödja marktrupperna på bästa sätt 

flög helikoptrarna på relativt låg höjd vilket dock fick till följd att de blev ett enklare mål för 

milisen med finkalibrig eld och RPG:s. Den första Black Hawk helikoptern blev träffad och 

kraschade. Stora folkmassor började röra sig mot kraschplatsen och TFR började ana oro för 

sin personal som befann sig där. Delar ur den styrka som hade uppgiften att skydda de 

tillfångatagna milismännen ur SNA började röra sig mot den första helikopterns olycksplats 

för att undsätta personalen som fanns där. Under undsättningen blev en andra helikopter 

träffad av en RPG men föraren lyckades trots detta bibehålla stabiliteten i helikoptern ända 

fram till dess att den nådde basen. Blixten slog ner ännu en gång när ytterligare en Black 

Hawk helikopter sköts ner av RPG-eld och störtade. Denna gång på en mer avlägsen plats än 

den första. 98 

Den tredje och fjärde oktober 1993 lyckades Aidid vända ett taktiskt nederlag till en 

strategisk seger. Att samla mycket stora folkmassor till incidentplatserna var en kritisk punkt 

för att Aidids plan skulle nå strategisk framgång. Genom detta blev Aidid en genuin 

folkhjälte.99 Aidids USA-representant, Ali Gulaid, sade:  

”What´s the use of killing Aidid? Everybody is Aidid. If he goes tomorrow you will see a 

million Aidids around. For 97 days he hid from 30,000 troops, US Rangers, and the CIA. To 

the Somalis he has nothing left to prove”
100
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Klockan 0630 den fjärde oktober hade majoriteten av TFR tillsammans med enheter ur 

UNOSOM II lyckats ta sig till den pakistanska basen och det fältsjukhus som fanns där. All 

personal kontrollerades och de enda som saknades var besättningen från den andra 

helikoptern som sköts ner samt två prickskyttar som försökt undsätta dem. Uppdraget som 

till en början troddes ta 35-40 minuter var nu efter 14 timmar över.101 Två Black Hawk 

helikoptrar hade skjutits ner och ytterligare två helikoptrar hade bekämpats men lyckats 

kraschlanda på basen. Efter räden hade sammanlagt 18 amerikanare och en Malaysisk soldat 

mist livet och över 80 skadade på hela koalitionen. Dessutom hade piloten för den 

helikoptern som inte gick att undsätta blivit tillfångatagen av somaliska milisen och hölls som 

fånge. Några dagar efter operationen blev den amerikanska basen beskjuten med indirekt 

eld vilket resulterade i att ytterligare en soldat omkom och tolv andra skadades. Antalet 

somalier som bragdes om livet är oklart men man bedömer det vara mellan några hundra till 

över 2,000 och ytterligare tusentalet skadade. På grund av stridens beskaffenhet och att den 

skedde i bebyggelse var många av de skadade somalierna civila.102 

Efter att amerikanarna hade dragit sig ur från Somalia så fortsatte nationen att vara en så 

kallad ”failed state”. Stridigheter mellan klaner är fortfarande ett problem och det främsta 

sättet att försörja sig ekonomiskt är genom kriminalitet, bland annat piratverksamhet. 

Oroligheterna i Somalia har även spridit sig till närliggande länder. Den problematik som TFR 

och de andra styrkorna drabbades av i Somalia i början på 1990-talet verkar ha ytterst få 

tendenser till att avta. 103 

4.2 Resultat 

Nedan kommer resultatet att redovisas utifrån de sju avgränsade indikatorerna och 

analysverktygen. Dessa kommer att prövas mot empirin i fallande ordning enligt rubriken 

avgränsningar i inledningskapitlet. Huruvida TFR efterföljde Kilcullens teori kommer 

kategoriseras enligt: Överensstämmer väl, överensstämmer till del, Få överensstämmelser 

samt inga överensstämmelser. För att säga att Kilcullens respektive punkter överensstämmer 

väl önskar författaren att förekomsten av teorin skall vara större än avsaknaden av den 

samma. För att kategoriseras in under överensstämmer till del skall förekomsten vara 

ungefär densamma som avsaknaden. I kategorin få överensstämmelser krävs några eller 

enstaka förekomster och i kategorin inga överensstämmelser återfinns inte Kilcullens teori 

alls.  

Know your turf 

Kilcullen menar på att det är av vikt att känna till det område man skall operera i samt att 

man har god kännedom om befolkningen och vilka som är ledare för konstellationer med 

inflytande. Grupperingarna och dess ledare hade man relativt god kännedom om. 

Framförallt SNA, Aidid och hans milis. Man visste vem han var och att han låg bakom många 
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av de angrepp som skett mot FN och övriga styrkor i Somalia. Dock misslyckades TFR att göra 

en grundlig analys av samhället och kulturen i landet. Hade man gjort detta mer utförligt 

hade man troligtvis kunnat belysa Aidids potential att använda kvinnor och barn som 

mänskliga sköldar. De mänskliga sköldarna kom att bli ett centralt vapen och verktyg för 

Aidid och ett stort problem och en begränsning för TFR. Det somaliska ordspråket som 

redovisas i det empiriska materialet är ett tydligt bevis på hur det somaliska folket är villigt 

att enas mot ett främmande och utomstående hot. Hade TFR gjort en grundligare analys av 

den somaliska kulturen hade detta kanske uppmärksammas. 

När TFR valde att gå in i hjärtat av Aidids territorium, Bakara Market, stred det mot Kilcullens 

punkt ”know your turf”. Befälhavaren för TFR, generalmajor Garrison, struntade i de råd som 

han hade fått från USSOCOM (US Special Operations Command) och general Downing. Han 

valde att bege sig in i Bakara Market trots att man inte hade etablerat någon närvaro där och 

man hade heller inte någon tillförlitlig HUMINT i det området av Mogadishu. Därigenom kan 

det konstateras att TFR hade dålig kännedom om det området man opererade i och dess 

kultur, vilket strider mot Kilcullens teori. Få överensstämmelser av Kilcullens teori återfinns.  

 

Diagnose the problem 

Som titeln för denna punkt lyder så handlar det om att diagnosisera vari problemet 

egentligen ligger. Bakgrunden till konflikten var ju att krigsherrar och milisgrupper livnärde 

sig på att plundra FN och andra hjälporganisationers hjälpsändningar till lokalbefolkningen. 

Krigsherren general Aidid som var ledare över den största milisgruppen låg bakom 

majoriteten av attackerna mot dessa hjälpsändningar, därför blev SNA och Aidid de som 

skulle stå till svars för detta. Så långt överensstämmer TFR agerande med Kilcullens teori.  

Kilcullen beskriver också vikten av att klargöra vilka det är som är motståndare och förstå 

deras drivkraft att fortsätta samt att övervinna lokalbefolkningens stöd genom att övertyga 

dem att din verksamhet hjälper dem. TFR hade väldigt svårt att urskilja vilka som var 

motståndare och vilka som inte var det. Mycket på grund av att Aidid beväpnade kvinnor och 

barn och nyttjade dem som mänskliga sköldar att gömma sig bakom. Man visste heller inte 

att flertalet av de kontraktörer som jobbade på TFR bas dagligen rapporterade händelser till 

sina klaner som i sin tur spred detta vidare till SNA och general Aidid.  

Huruvida TFR försökte förstå sig på befolkningen och sina motståndare är svårt att tyda ur 

det empiriska materialet men att general Aidid stämmer bra överens med vad Kilcullen 

beskriver som ”your worst opponent” finner skribenten väl överensstämmande. Aidid var en 

person som hade visat mycket för lokalbefolkningen, inte minst genom att hålla sig undan 

från FN och amerikanarna under en lång tid och inte blivit tillfångatagen. Att han dessutom 

lyckats visa sitt folk att det var möjligt att bekämpa de amerikanska helikoptrarna ökade 

hans anseende hos lokalbefolkningen. Aidids framgångar berodde till stor del på avsaknaden 

av en fungerande regering med lokala säkerhetsstyrkor och TFR gjorde inga ansträngningar 
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för att arbeta med problemet. Deras uppdrag var att tillfångata general Aidid och andra SNA-

anhängare. Således finns få överensstämmelser och tecken på att TFR tillämpade denna 

punkt.   

 

Travel light and harden your Combat Service Support 

Ett tydligt exempel på att TFR följde denna punkt var att de valde att reducera den materiel 

som medtogs under uppdraget vid förberedelserna inför deras sjunde och sista räd. Man 

trodde att uppdraget skulle vara kort, omkring 35-40 minuter, och valde därför att bära med 

sig mindre materiel i form av att inte ta med bildförstärkare, dumpa vatten och plocka ur 

skyddsplattor till kroppsskyddet. Man nyttjade även de helikoptrar som fanns som 

understöd från luften samt att man hade ytterligare ett understöd i form av den hjulburna 

styrkan och ytterligare en QRF (Quick Reaction Force) vid basen som kunde ingripa vid 

behov. TFR agerande kan tyckas stämma bra överens med Kilcullens teori för att skapa 

rörlighet på den egna styrkan i syfte att kunna agera på motståndarens manövrar, samtidigt 

som man tillhandahölls ett bra understöd över tiden. Utifrån detta kan det konstateras att 

TFR tillämpade Kilcullens teori i väldigt god utsträckning. TFR agerande överensstämmer väl 

med denna punkt.  

 

Have a game plan 

Kilcullen skriver om vikten av att ha en plan för hur insatsen kommer se ut. Genom planen 

skapas förståelse för vad din enhet måste uppnå och dina begränsningar tydliggörs. Vidare 

menar Kilcullen att planen måste vara tillräckligt stark för att kunna stå emot bakslag och 

motgångar. Det första tecknet som tyder på att TFRs metoder överensstämmer med 

Kilcullens teori är att insatsen var indelad i tre skeden. Där det första steget innebar att 

komma på plats i området, göra de förberedelser som behövdes samt knyta kontakter med 

FN och amerikanska trupper som redan fanns i området. Det andra steget var själva 

huvudsyftet med insatsen, att lokalisera och tillfångata general Aidid. Om den andra fasen 

misslyckades skulle den övergå till fas tre vilket innebar att angripa Aidids nyckelpersoner 

och viktigt infrastruktur för SNA.  

Amerikanarna använde sig av två operationsmallar för att planera och genomföra insatserna. 

Det underlättade förberedelserna inför operationerna vilket stämmer överens med 

Kilcullens tankar. Vad de dock misslyckades med var att planen inte var tillräckligt stark för 

att stå emot motgångar utan att kollapsa. Man hade allt för stor tilltro och tillförlitlighet till 

sina helikoptrar. Således kan det konstateras att TFR tillämpade denna punkt till stor del, 

dock ej fullt ut. TFR agerande överensstämmer väl med Kilcullens teori. 
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Build trusted networks 

Avsaknaden av TFR försök att bygga tillförlitliga nätverk i Mogadishu var stor. Deras uppdrag 

var inte att försöka övervinna lokalbefolkningens förtroende utan att försöka få fatt på 

general Aidid eller några av hans nyckelpersoner. Utifrån den empiri som tagits upp återfinns 

inga tendenser på att försök att vinna lokalbefolkningens förtroende från TFR sida. Det går 

dock att diskutera huruvida amerikanarnas försiktighet gällande ”collateral damage” går att 

kategorisera in under denna punkt. Det var trots allt något som TFR försökte beakta. Om så 

var fallet misslyckades TFR dessvärre även med detta genom att, visserligen oavsiktligt, 

orsaka stora skador på infrastruktur och befolkning vid ett antal offensiva försök att 

tillfångata SNA-anhängare. Det fick till följd att många ur lokalbefolkningen motsatte sig TFR 

och FN:s legitimitet att operera i Somalia. Det som kan utläsas ur det empiriska materialet är 

att TFR hade ett antal HUMINT-källor som jobbade åt dem. Problematiken med att få och 

bibehålla tillträde till stora delar av Mogadishu gjorde det svårt att hitta lokala förmågor som 

ville och kunde bistå TFR med detta. HUMINT kategoriseras dock snarare in under punkten 

underrättelser (Intelligence).  

Enligt ovan beskrivna anledningar konstaterar författaren att TFR misslyckades med att 

etablera tillförlitliga närverk i Mogadishu. Dels på grund av det specifika uppdrag som TFR 

hade samt svårigheterna med att hitta någon som ständigt hade tillträde till hjärtat av Aidids 

territorium. Därmed återfinns inga överensstämmelser med Kilcullens teori. 

Whatever else you do, keep the initiative 

Likt hur Kilcullen beskriver teorin om att bibehålla initiativet och att motståndaren initierar 

de flesta attacker överensstämde det med konflikten i Somalia. Det var främst den somaliska 

milisen som initierade attackerna i Somalia och TFR blev tvungna att reagera och agera efter 

dessa. Inte minst genom det exempel som tas upp där SNA genom en granatattack 

provocerade fram en responsaktion från TFR sida. Genom de eldöverfall och blockeringar 

som SNA utförde mot amerikanarna tyder på att det var SNA som kontrollerade området och 

hade initiativet i konflikten. Samtidigt tvingades Aidid och hans milis att reagera på de räder 

som amerikanarna genomförde vilket tyder på att även TFR stundtals agerade enligt 

Kilcullens anda och hade initiativet i konflikten. Kilcullen menar att motståndaren endast 

skall bekämpas när han kommer i vägen för ditt arbete. Eftersom TFR drabbades av dessa 

eldöverfall och blockeringar när uppdraget var att slå till mot Aidid eller några av hans 

nyckelpersoner så överensstämmer även det med Kilcullens teori. Sammantaget kan det 

konstateras att både SNA och TFR, utifrån Kilcullens teori, stundtals hade initiativet i 

konflikten och TFR medel och metoder överensstämmer till del med Kilcullens anspråk.    
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Intelligence 

Enligt Kilcullens teori skall underrättelser vid COIN-konflikter vara befolkningsfokuserad och 

inte fiendefokuserad bland annat på grund av svårigheten att avgöra vem som är fiende och 

vem som inte är det. Amerikanarna stötte på den problematiken när de drabbades av de 

stora folksamlingarna och de fick bekymmer att avgöra vem de legitimt kunde nedkämpa. 

TFR hade heller ingen vetskap om att de kontraktörer som arbetade på basen fungerade som 

Aidids observatörer och rapporterade in den verksamhet som bedrevs på basen till sina 

klaner och till SNA. Det bevisar den aspekt som Kilcullen tar upp angående lokalbefolkning 

som vänder kappan efter vinden och simultant är både fiende och allierad. TFR fokuserade 

sina underrättelser på motståndaren i stället för befolkningen vilket strider mot Kilcullens 

teori.  

Svårigheterna och misslyckandet med korrekta underrättelser visar sig ganska tydligt då 

amerikanarna trodde att Aidid hade omkring 1,000 anhängare när det i själva verket var 

12,000. Ovetskapen om att Aidid hade tagit in krigare från Sudan som lärde SNA-milisen hur 

de skulle skjuta ner amerikanska helikoptrar med RPG-gevär tydliggör misslyckandet 

ytterligare.  

TFRs underrättelser kom från FN-styrkor, egna helikoptrar, signalspaning samt HUMINT. Man 

hade visserligen redan innan insatsen kommit fram till att sannolikheten för att lyckas var 50 

procent så länge HUMINT var goda. Dessvärre var det svårt att inhämta någon HUMINT i 

Mogadishu och sannolikheten för att lyckas sjönk till 20 procent. Även här strider TFR 

metoder mot Kilcullens teori då han menar att majoriteten av underrättelserna vid 

upprorsbekämpning sker via säkerhetsstyrkor. Det var inget som nyttjades av TFR. Huruvida 

FN gick till väga för att inhämta underrättelser utelämnas i denna uppsats då det inte faller 

inom ramen för det empiriska materialet. Det måste dock tydliggöras att TFR hade HUMINT i 

Mogadishu. Deras sjunde och sista räd inleddes tack vare HUMINT som tydde på att två av 

Aidids nyckelpersoner skulle hålla ett möte.  Dessa visade sig vara både relevanta och 

korrekta.  

Task Force Ranger hade många brister gällande underrättelser och deras metoder stämmer 

dåligt överens med hur David Kilcullen förespråkar att underrättelser vid 

upprorsbekämpning skall inhämtas och bedrivas. Den enda metoden som TFR använde som 

kan kopplas till Kilcullens teori är HUMINT. Det kan jämföras med och kategoriseras in under 

Kilcullens ”befolkningsfokuserad underrättelse”. TFR försökte etablera HUMINT i Mogadishu 

men på grund av svårigheten att få tillträde till Aidids inre territorium försvårades 

möjligheten till goda och relevanta HUMINT. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 

TFR hade få överensstämmelser med Kilcullens teori.  
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4.3 Slutsatser och Resultatdiskussion 

Det kan konstateras att det fanns stor avsaknad av Kilcullens teorier i TFR medel och 

metoder i Somalia och Mogadishu. Det finns dock enstaka företeelser som representeras i 

respektive teori men avsaknaden är generellt större än förekomsten. De punkter som 

överensstämde väl med Kilcullens teori var punkterna Travel light and harden your Combat 

Service Support samt Have a game plan. Där var förekomsten att följa Kilcullens teori 

betydligt större än avsaknaden. Punkten om att behålla initiativet i konflikten 

överensstämde till del med TFR agerande. Samtidigt hade även SNA stort initiativ i konflikten 

om man ser till Kilcullens teori. Punkten om att etablera nätverk hos lokalbefolkningen 

återfinns inte i TFR agerande och resterande tre punkter hade få överensstämmelser med 

respektive punkt ur Kilcullens teori. För att tydliggöra detta ytterligare redovisas resultatet 

och svaret på frågeställningen nedan. 

Överensstämmer väl 

 Travel light and harden your Combat Service Support 

 Have a game plan 

Överensstämmer till del 

 Whatever else you do, keep the initiative 

Få överensstämmelser 

 Know your turf 

 Diagnose the problem 

 Intelligence 

Inga överensstämmelser 

 Build trusted networks 

Var någon av de valda punkterna ur Kilcullens teori av större betydelse, jämfört med de 

andra, för utfallet på insatsen och i så fall hur? 

 För att svara på den delfråga som myntas under arbetets frågeställning blir svaret att 

underrättelser var en viktig punkt för utfallet av insatsen. På grund av bristfälliga 

underrättelser slutade hela TFR insats på ett mindre önskvärt sätt. Utifrån det somaliska 

ordspråket, som återfinns i empiridelen, hade man kunnat lyfta fram det potentiella hotet 

att få ett helt folk emot sig och genom underrättelser hade risken att Aidid skulle använda 

kvinnor och barn som mänskliga sköldar kunnat belysas. Att Aidid hade tagit in erfarna RPG-

skyttar att utbilda milisen för att skjuta ner helikoptrar var också något som kunde ha lyfts 

fram och på så vis undvikit nedskjutningen av de två amerikanska helikoptrarna. Istället 

underskattades motståndaren, både i kapacitet och antal, och operationen gick från att vara 

en snabbinsats på 35-40 minuter till en 14 timmar lång eldstrid om att överleva. Författaren 
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ser att det fanns mycket mer att önska av TFR gällande underrättelser. Det skall dock inte 

förbises att SNA och general Aidid vidtog många åtgärder som mer eller mindre tvingade och 

hindrade TFR att vidta vissa åtgärder. Trots dessa motåtgärder från SNA menar författaren 

att underrättelser var den punkt som hade störst inflytande på resultatet av insatsen och 

operationerna. Goda underrättelser, utifrån Kilcullens teori, hade med hög sannolikhet 

inneburit ett annat utfall av insatsen och antalet civila och militära dödsoffer hade varit 

färre. 

Invändningar mot resultatet 

Eftersom författaren har tolkat både det empiriska materialet och den valda teorin i 

fallstudien innebär det att resultatet är präglat av hur författaren har tolkat detta. 

Författaren har dock försökt vara opartisk i bedömningar av såväl teori som empiri. Det 

empiriska materialet passade inte alltid in i den teoretiska modellen vilket innebar att 

tolkningar var tvungna att göras. Tolkningsfaktorn har givetvis haft en inverkan på resultatet 

av forskningen men författaren anser ändå att arbetet besitter både validitet och reliabilitet. 

Det som var för avsikt att undersöka har undersökts och utifrån de tolkningar som gjorts 

torde upprepad forskning visa samma resultat.   

Andra faktorer som kan bidra till det faktiska resultatet av forskningen är vilken avsikt 

författarna av det empiriska materialet hade när dessa skrevs. Med hänsyn till de erkända 

utgivarna och författarnas erfarenhet av vetenskaplighet torde det dock inte innebära ett 

missvisande resultat i uppsatsen. Att det dessutom endast är två källor som nyttjats för 

inhämtning av det empiriska materialet kan ses som en brist i denna fallstudie och med 

hänsyn till att båda de empiriska källorna var skrivna på engelska kan detta ha medfört vissa 

språkliga misstolkningar. Därför bör betraktaren av denna uppsats skåda den med ett kritiskt 

förhållningssätt.  

5. Slutdiskussioner 
Många delar ur Kilcullens teorier var bristfälliga i TFR insats i Mogadishu. I vissa fall fanns 

inga tydliga tecken på att TFR försökte tillämpa det som Kilcullen förespråkar och i andra fall 

kunde de medel och metoder som användes kopplas till teorin. Många av de försök som kan 

liknas vid en överensstämmelse med Kilcullens teori motsattes och försvårades dock av 

krigsherren Aidid och hans milis, SNA. SNA hade goda underrättelser om vad TFR gjorde och 

hur de genomförde sina operationer. TFR gjorde försök att etablera HUMINT i Aidids inre 

territorium men på grund av svårigheten att hitta någon som var villig att ställa upp för TFR 

och dessutom hade rätt familj eller klantillhörighet verkade näst intill omöjligt. En anledning 

till att avsaknaden av Kilcullens teori var så stor skulle kunna bero på det specifika uppdrag 

som TFR hade och att ansvaret för de ”upprorsspecifika” medlen och metoderna istället låg 

på UNOSOM II. Att det de facto var så har dock inte gått att tyda ur det empiriska materialet.   
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Något som är av intresse att påpeka är en av de punkter som överensstämmer väl med 

Kilcullens teori. TFR valde att inte ta med vissa delar ur den personliga materielen. Bland 

annat bildförstärkare, vatten, extra ammunition och skyddsplattorna till kroppsskyddet. Att 

banta ner det egna förbandet och rusta upp understödet är visserligen vad Kilcullen 

förespråkar men författaren finner det oklart om det var på det sättet Kilcullen menade när 

han författade punkten Travel light and harden your Combat Service Support. Å andra sidan 

är det lätt att förespråka hur man skulle ha gjort när man vet vilket resultat valet fick. Det är 

dock oundvikligt att konstatera att bildförstärkare, skyddsplattor, extra ammunition och 

vatten hade varit till stor nytta för Task Force Ranger vid operationen den 3-4 oktober 1993. 

Det hade troligtvis inte undvikit att helikoptrarna blev nedskjutna men det hade kunnat 

rädda många liv under de 14 timmarna som stridigheterna pågick. Däremot fanns det andra 

åtgärder som kunde ha undvikit nedskjutningen av helikoptrarna. Exempelvis bättre 

underrättelseinhämtning. 

Den andra punkten som överensstämde väl var att skapa sig en plan för hur insatsen skulle 

gå till. En plan som var enkel och pålitlig utan att fallera vid bakslag. Utifrån resultatet på 

operationen kan det konstateras att planen inte uppfyllde kravet att klara av bakslag på 

grund av att TFR hade överdriven tilltro till sin egen materiel och dessutom underskattade 

SNA och deras förmåga att använda RPG-gevär. Författaren finner det märkligt hur TFR 

kunde bortse från det hotet och lägga så stor vikt vid helikoptrarna när man var väl 

underrättad om att SNA lyckats skjuta ner en amerikansk helikopter tidigare.  

Av de punkter det återfanns få överensstämmelser med Kilcullens anspråk (Know your turf, 

Diagnose the problem och Intelligence) menar författaren att dessa till stor del beror på 

bristande underrättelser. Hade det gjorts grundligare underrättelser om både området, 

kulturen, Aidid och hela det somaliska samhället hade utfallet av insatsen troligtvis sett 

annorlunda ut och TFR hade säkerligen inte gjort vissa val som man gjorde. 

Även om det inte var syftet med uppsatsen så kan författaren inte undvika att dra parallellen 

mellan SNA/Aidid och Kilcullens teorier. Aidids nätverk i Mogadishu var stort och tillsynes 

välfungerande. Man hade HUMINT i form av kontraktörer på TFR bas som kunde rapportera 

in verksamhet som pågick där och de höjder som låg runt omkring basen kunde nyttjas för 

att observera. Så fort TFR påbörjade ett uppdrag så var snart hela Mogadishu medvetet om 

detta. Aidid sågs som en folkhjälte hos lokalbefolkningen och det var Aidid som tillslut 

övervann lokalbefolkningens förtroende, inte TFR.  

Utifrån den givna problemformuleringen kan det konstateras att TFR inte bara misslyckades 

med att tillämpa den då rådande doktrinen utan även Kilcullens teorier. Denna uppsats har 

förhoppningsvis bidragit till en ökad förståelse för komplexiteten som upprorsbekämpningar 

innebär samt ökad förståelse för Kilcullens teoretiska modell för upprorsbekämpning. 

Kilcullen skriver själv att hans teorier inte är något facit för hur upprorsbekämpning ska gå till 

utan snarare ett hjälpande verktyg som är öppet för kritik och förändring. Genom att 

undersöka Kilcullens teori på fallet i Somalia och Mogadishu finns förhoppningen om att den 
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komplexitet som upprorsbekämpning innebär har lyfts fram ytterligare och att det kan dras 

nytta av dem i framtiden. Genom denna uppsats kan läsaren få en ökad förståelse för några 

av de svårigheter en koalitionsstyrka kan mötas av vid COIN-insatser.   

5.1 Förslag på fortsatt forskning 

Något som vore av intresse att undersöka är det som togs upp i uppsatsens slutdiskussioner 

och slutsatser. Författaren av uppsatsen belyser en antydan att SNA och Aidids medel och 

metoder till del stämmer överens med hur Kilcullen förespråkar att upprorsbekämpning bör 

bemötas. I sådana fall skulle en studie likt denna kunna göras fast på SNA och Aidids 

tillvägagångssätt. Hur överensstämmer SNA och Aidids medel och metoder mot Task Force 

Ranger överens med Kilcullens teorier, om upprorsbekämpning, vid konflikten i Somalia 

1993? 

Ett annat intressant uppsatsämne vore att göra en jämförande textanalys av Kilcullens teori 

om upprorsbekämpning och den doktrin som nyttjades av TFR och amerikanarna under 

tidsperioden då konflikten i Mogadishu var aktuell. Marshall V. Ecklund skriver om hur TFR 

misslyckades med att tillämpa just den doktrinen.  
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