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UNDERSTÖDJANDE INFANTERI – EN ORGANISATORISK TILLGÅNG ELLER 
BELASTNING FÖR ETT SPECIALFÖRBANDSSYSTEM? 
 
Sammanfattning: 
 
Specialförband nyttjas allt mer i dagens konflikter och det organisatoriska innehållet i  
specialförbandssystem skiljer sig åt, där vissa länder har utökat sitt system med lätt infanteri 
i en understödjande roll. Detta skapar ett behov för Sverige att analysera andras  
erfarenheter avseende nyttjande av understödjande infanteriet. 
 
Syftet med denna studie är att bidra med ökad förståelse avseende de för- och nackdelar som 
uppkommer på taktisk nivå när understödjande infanteri nyttjas vid specialoperationer. 
 
Denna studie använder ett teoretiskt analysramverk bestående av McRavens teori och de 
principer han har utvecklat kring specialoperationer. 
 
Undersökningen visar sammanfattningsvis att understödjande infanteriet bidrar till en in-
satsstyrkas samlade effekt och förmåga, samt att de möjliggör för kärnförbanden att lyckas 
med huvuduppgiften. Resultatet i en specialoperation påverkas genom samtliga prestationer 
av den personal och de förbandsenheter som ingår i specialoperationen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Efter det kalla kriget har nya typer av hot och konflikter växt fram, som dessförinnan 

inte hade möjlighet att utvecklas. Detta har inneburit att staters väpnade styrkor ställts 

inför nya insatsmönster, innefattande fredsframtvingande insatser, koalitionsbyggen 

och nya former av samarbeten. För att möta dessa nya typer av hot har ett ökat behov 

och ett ökat fokus mot användning av specialförband utvecklats. I USA anses exempelvis 

specialförbanden vara de som leder den globala kampen mot terror.1 

 

Under andra världskriget ökade antalet specialförband och dess användning. De  

uppgifter som dessa specialförband ska lösa har successivt förändrats.  

Antiterroroperationer och verkan mot massförstörelsevapen förekom inte under andra 

världskriget, men är i dag någonting vi frekvent läser om i media. Staters anpassning till 

nya hot och behovet av att kunna lösa nya typer av uppgifter har bl.a. inneburit att  

specialförbandssystem vuxit fram i såväl stora länder som USA och Storbritannien, men 

även i små länder som Sverige och Norge. Specialförbandssystem har i ökad omfattning 

lämnat det strikta vapengrenstänkandet och sökt nya vägar för hur de på bästa sätt skall 

tillhandahålla de förmågor som efterfrågas. En konsekvens av detta har inneburit  

gemensamma operationer med deltagande från flera vapengrenar, ibland ända ner till 

förbandsnivå.2  

 

Det svenska specialförbandssystemet är förhållandevist ungt och har varit under  

kontinuerlig utveckling och tillväxt sedan 90-talet. Detta system har genomgått en  

genomgripande utveckling, såväl i storlek, som förmåga och användning.  

Specialförbandssystemet har sedan dess inrättande fått en ökad acceptans, förståelse 

och relevans inom det svenska försvaret.3 Även om det råder sekretess kring vissa  

specialförbandsinsatser, utgör specialförbandssystemet genom sin konkreta  

användning4 ett tydligt exempel på ”det insatta insatsförsvaret”.  

                                                        
1 Spulak, Robert G, Jr. 2007: A Theory of Special Operations, The Origin, Qualities and use of SOF. Joint  
Special Operations University Report 07-7, s. 3. 
2 Brailey, Malcolm 2005: The Transformation of Special Operations Forces in Contemporary Conflict:  
Strategy, Missions, Organisation and Tactics, Working Paper No 127, Land Warfare Studies Centre,  
Australien, s. 10 & 31ff. 
3 Försvarsmakten 2012: Militärstrategisk doktrin (MSD), Försvarsmakten, Stockholm, s. 27. 
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Överbefälhavaren (ÖB) skriver i sitt beslut avseende Försvarsmaktens specialförband 

att det svenska SF-systemet ”(…) har synnerligen hög tillgänglighet och en inneboende 

flexibilitet och anpassningsförmåga (…)”.5 Det innebär att specialförbandssystemet  

uppfattas som allsidigt sammansatt och redo att ta sig an uppgifter med kort varsel.  

Vidare innebär det att specialförbandssystemet för att ha en inneboende flexibilitet och 

anpassningsförmåga, i en kontinuerlig process behöver utvärdera och anpassa sin  

utformning. En hjälp att värdera sin egen organisation utgör att analysera erfarenheter 

som andra liknande organisationer dragit. För svensk del kan vi konstatera att den text 

som anger hur specialförband skall användas, såväl i övergripande betydelse som i vilka 

begrepp som styr verksamheten, i både operativ och militärstrategisk doktrin till stora 

delar är hämtad från eller åtminstone visar stora likheter med Natos motsvarande  

doktriner.6  

 

Specialförbandssystem i västvärlden (Nato, Europa, Australien), exempelvis i  

Storbritannien eller Tyskland, är liksom det svenska specialförbandssystemet upp-

byggda kring någon form av kärna. Denna kärna kan bestå av ett eller flera förband  

beroende på deras storlek. Runt dessa kärnförband finns förband/funktioner för stab 

och stöd.7 Kärnförbandet fokuserar på de svåraste och högst prioriterade uppgifterna. I 

Sverige utgörs kärnförbandet av Särskilda Operations Gruppen (SOG), vars uppgifter 

bl.a. inkluderar fritagning av gisslan, strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd.8  

 

Specialförband kan genomföra militära operationer både som självständiga enheter, 

men också tillsammans med konventionella/reguljära förband.9 Skall specialoperationer 

däremot genomföras med tillfälligt sammansatta förband förutsätter det tid för  

förberedelser, vilket ofta inte medges.10 Möjlig samträningsnivå, utrustningens  

                                                                                                                                                                             
4 http://www.dn.se/nyheter/sverige/sveriges-hemliga-krig/, Besökt kl. 17.00, 140521. 
5 Försvarsmakten (2013-10-04): ÖB beslut avseende Försvarsmaktens specialförband, FM2013-690:1, Bil 1, 
s. 1. 
6 Jfr AJP 3.5(A) med OPD 2014 och MSD 2012 i de avsnitt som avhandlar specialförband. 
7 ÖB beslut 2013-10-04, s. 2f. 
8 Ibid, s. 2.  
9 NATO 2012: Allied Joint Doctrine for Special Operations, AJP-3,5(A), 3rd Study draft, Kap 1. 
10 McRaven, William H. (1996): SPEC OPS – Case Studies in Special Operations Warfare: Theory and Practice, 
Presidio Press, New York, s. 390f. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sveriges-hemliga-krig/
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interoperabilitet, sekretess, samt konventionella förbands begränsade möjlighet att 

verka i högre risknivåer11 är exempel på potentiella problemområden vid hastigt  

uppkomna specialoperationer, som förutsätter tillförsel av konventionella förband.  

Oaktat dessa utmaningar, kan specialoperationer genomföras med enbart  

specialförband eller med understöd av konventionella förband. 

 

Vissa länder har efter det kalla kriget utökat sina specialförbanssystem med  

understödjande infanteri. Välkända exempel på denna typ av förband är Rangers i USA 

och Special Forces Support Group (SFSG) i Storbritannien. Inom det svenska  

specialförbandssystemet har det, som ett led i den utveckling och anpassning som  

diskuterats, förts fram argument om att understödjande infanteri bör tillföras special-

förbandssystemet.  

 

Förståelsen för vad som kan förklara framgång i specialoperationer grundar sig i  

William H McRavens teori kring specialoperationer, baserat på en flerfallstudie.12 Dessa 

fall bygger upp teorins förklaringsmodell, som visar hur sex principer samverkar för att 

nå en framgångsrik specialoperation. Fallen sträcker sig i tid från andra världskriget till 

den israeliska räden mot Entebbe 1976.  

 

I McRavens undersökning ingår operationer där understödjande förband spelade en  

väsentlig roll. Räden mot Entebbe är en välkänd och berömd operation som  

dokumenterats i flera efterföljande böcker och filmer. Det israeliska förbandets centrala 

uppgift i denna operation var att frita gisslan. Ett specialförband i det israeliska  

försvaret, Sayaret Matkal fick ansvaret för fritagningsuppgiften. Detta förband var tränat 

för gisslanfritagningar, inklusive flygplanskapningar. Den omfattande operationen  

involverade de högsta militära och politiska ledningsnivåerna, samt innebar deltagande 

ur flera vapengrenar. Vid en analys av det taktiska genomförandet på flygplatsen i  

Entebbe framgår att ca 140 soldater, utöver 35 soldater ur specialförbandsenheten 

Sayaret Matkal, deltog i insatsen. Denna förbandsenhet var av infanterikaraktär och  

utgjorde per definition inte ett specialförband, med uppgift att understödja  

fritagningsenheten genom att säkra terräng, ge eldunderstöd o.s.v. Trots att de  

                                                        
11 Försvarsmakten 2014: Operativ Doktrin (OPD), Försvarsmakten, Stockholm, s. 40. 
12 McRaven 1996 
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understödjande förbanden i flera fall spelat en avgörande roll för insatsernas framgång,  

tenderar deras agerande inte att beaktas i den övergripande bedömningen av vad som 

gjorde operationen till en framgång. 

 

Två samtida specialoperationer, som i likhet med räden mot Entebbe använde  

understödjande infanteri utöver det specialförband som var fokus vid genomförandet, 

utgör den amerikanska insatsen Operation Gothic Serpent och den brittiska insatsen  

Operation Barras. I Operation Barras utgjordes det understödjande infanteriet av  

konventionella fallskärmssoldater och i Operation Gothic Serpent var det  

understödjande infanteriet redan organiserat inom det amerikanska  

specialförbandssystemet. Dessa operationer beskrivs närmare i kapitel 1.4.2 och 4. Jag 

avser i denna studie använda dessa två fall och genomföra en flerfallstudie. McRavens 

teori utgör studiens analysverktyg, som appliceras på det empiriska materialet för att 

klarlägga på vilket sätt det understödjande infanteriet påverkade det taktiska  

genomförandet av operationerna. 

 

1.2 Problemformulering 

När McRaven exempelvis analyserar Entebbeoperationen i sin fallstudie är hans fokus 

på operationen som helhet, samt fritagningsenhetens förberedelse och genomförande.13  

Det undersöks dock inte i på vilket sätt det 140 man starka understödet bidrog till att 

uppgiften löstes. Var deltagandet av det understödjande infanteriet enbart positivt, eller 

utgjorde de även en belastning? Operationen i Entebbe är ett exempel på en allmän  

frågeställning kring understöd av specialförband med infanteri. Med bakgrund av att 

vissa specialförbandssystem har utökat sin organisation med just infanteriunderstöd 

framträder frågeställningen.  Vad tillför det understödjande infanteriförbandet till den 

samlade förmågan i specialoperationen? Detta utgör denna studies problem. 

  

                                                        
13 McRaven 1996, s. 333-369. 



Mathias Atterland 140605  
HSU 14-16 
 

Sida 7 av 46 
 

1.3 Syfte och frågeställning  

Studien kommer med hjälp av McRavens teori att analysera två fall, i syfte att bidra med 

ökad förståelse avseende de för- och nackdelar som uppkommer på taktisk nivå när 

understödjande infanteri nyttjas vid specialoperationer. Resultatet av undersökningen 

kommer även att relateras till förhållanden och förutsättningar för det svenska special-

förbandssystemet. Studien syftar även till att belysa den roll som det understödjande  

infanteriet har för McRavens teori om specialoperationer.  

 

1.3.1 Forskningsfrågor 

Studiens övergripande forskningsfråga är: På vilket sätt bidrar understödjande infanteri 

till en specialoperation utifrån McRavens teori kring specialoperationer?  

För att besvara denna fråga formuleras följande stödjande frågeställningar: 

- Hur förstärktes respektive försvagades principerna i McRavens teori av de  

understödjande infanterienheterna i Operation Barras? 

- Hur förstärktes respektive försvagades principerna i McRavens teori av de  

understödjande infanterienheterna i Operation Gothic Serpent? 

 

1.4 Material och avgränsningar 

I detta kapitel presenteras inledningsvis det huvudsakliga material som studien  

använder avseende teori och fallbeskrivningar, samt de avgränsningar som är gjorda. 

Därefter följer källkritik och förklaring av de viktigaste begreppen i studien.  

Avslutningsvis presenteras tidigare forskning som relaterar till denna studies  

ämnesområde.  

 

1.4.1 Teorimaterial 

Denna studies teoretiska ramverk bygger på William H McRavens teori14 om taktiskt 

nyttjande av specialförband. Sammanfattningsvis förklarar den vilka principer som i 

samverkan behövs för en framgångsrik specialoperation. Efter att Usama Bin Laden  

dödats av amerikanska specialförband under McRavens befäl15 vid Operation Neptune 

Spear år 2011, spekulerade media och experter på området om huruvida teorin som 

                                                        
14 Brailey 2005, s. 7. 
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McRaven presenterar användes vid genomförandet av operationen.16 Det går också att 

se att innehållet i såväl Natos som Sveriges doktriner avseende  

specialoperationer och specialförband har influerats av McRavens teori där sambandet  

mellan specialoperationer och hans principer är tydliga.17 

 

Inom krigsvetenskapen är specialförbandsteori en förhållandevis ung företeelse och 

McRaven var den förste att presentera en teori om specialoperationer.18 Fördelen med 

McRavens teori är att den avgränsas till genomförandet av stridsinsatser på taktisk nivå, 

vilket särskiljer den från andra teorier som fokuserar mer på den strategiska  

användningen av specialförband och specialoperationer. (I kapitel 1.4.6 presenteras  

exempel på teorier om specialförband med strategiskt fokus.) Just avgränsningen till det 

taktiska genomförandet underlättar användningen i fallstudier, som likt den här  

studiens fall fokuserar på ett taktiskt genomförande. McRavens teori presenteras mer 

ingående i kapitel 2. (Se även resonemang i kapitel 1.4.6). 

 

1.4.2 Fallen och dess material 

I McRavens fallstudie återfinns flera specialoperationer med understödjande förband, 

men avsikten är att undersöka två fall som utspelar sig i en modernare tid än de som 

McRaven använt sig av. Det första fallet är Operation Barras (2000), vilket var en brittisk  

fritagningsoperation av brittisk militär personal i Sierra Leone.  Den bok som är huvud-

källa till detta fall är Operation Certain Death av Damien Lewis. Boken bygger på  

intervjuer av personer som var inblandade i operationen. Det andra fallet utgör  

Operation Gothic Serpent (1993), vilket var en amerikansk specialförbandsoperation 

som gav understöd till den pågående FN-insatsen i Somalia. Operation Gothic Serpents 

främsta syfte var att gripa milis-/klanledare som bekämpade den internationella FN-

styrkan. Denna operation bestod av sju delinsatser, där den sista delinsatsen innebar 

stora förluster för det amerikanska förbandet. Studien fokuserar på hur det  

understödjande infanteriet generellt användes under dessa sju delmoment.  

                                                                                                                                                                             
15 William H McRaven är idag (april 2014) chef för det amerikanska specialförbandssystemet (USSOCOM). 
16 http://www.wired.com/2011/05/risky-bin-laden-raid-came-from-commanders-book/, Besökt kl11.00 
140505. 
17  AJP-3,5(A) 2012, Kap 1 & OPD 2014, s. 40. 
18 McRaven 1996, s. 1. 

http://www.wired.com/2011/05/risky-bin-laden-raid-came-from-commanders-book/
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Huvudkällorna till detta fall är boken Black Hawk down av Mark Bowden, samt The 

battle of the black sea, Bravo Company, 3rd Ranger Battalion, 75th Ranger Regiment, 3-4 

Oct 1993 av Thomas Di Tomasso, vilket är en redogörelse för en deltagande plutonchefs 

erfarenheter. Dessa kompletteras av artiklar som avhandlar genomförda analyser av 

Operation Gothic Serpent. Två av analyserna är, liksom min studie, utförda med hjälp av 

McRavens teori. (Se kapitel 1.4.6). 

 

Det är de uppgifter som ställdes till dessa förband, liksom deras olika kontext, som gör 

dessa fall särskilt intressanta. De är såväl realistiska som jämförbara med vad ett 

svenskt SF-system19 skall ha förmåga att genomföra. Det är situationer som kan upp-

komma när ett land, likt Sverige engagerar sig i internationella insatser. Båda fallen  

innehåller dessutom enheter med understödjande infanteriroller i nära samverkan med 

specialförband. Infanterienheterna hade olika organisatoriska tillhörigheter, vilket ger 

studiens fall en större bredd. Under Operation Barras tillhörde inte det understödjande 

infanteriet det brittiska specialförbandssystemet. Under Operation Gothic Serpent  

tillhörde däremot infanterienheten (Rangers) det amerikanska  

specialförbandssystemet. Operation Barras är ett lämpligt fall även ur aspekten att 

Special Forces Support Group (SFSG) i Storbritannien i huvudsak bildades av den  

sedermera nedlagda 1:a fallskärmsbataljonen (1. Para), som utgjorde det förband som 

avdelade det understödjande infanteriet till Operation Barras. Journalisten Tim Ripley 

beskriver i en artikel i tidskriften Jane’s Defence Weekly från 2009 strukturen av SFSG 

och att de har en ”infanteriroll” med uppgift att understödja brittiska specialförband.  

Artikeln beskriver vidare att andra uppgifter för SFSG kan utgöras av eldunderstöd,  

bevakning av basområden och avledande anfall, samt att Operation Barras, som  

genomfördes år 2000, utgör ett illustrativt exempel på den roll SFSG är tänkta att  

utföra.20 

 

  

                                                        
19 ÖB beslut 2013-10-04, s. 1ff. 
20 Ripley, Tim 2009: Special effects: UK SF unit comes into its own, Jane’s Defense Weekly, vol 46:8, s. 24f.  
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Ytterligare ett motiv till att studera dessa två fall är att det finns kvalitativa källor som 

beskriver dem. Detta är en viktig urvalsfaktor då användning av specialförband ofta  

omgärdas av sekretess. I denna studie används enbart öppna källor, i form av litteratur 

och populärvetenskapliga artiklar ur militära facktidskrifter.  

 

1.4.3 Övrigt material 

Vidare studeras doktriner från både Nato och Sverige. Svensk militärstrategisk doktrin 

och andra försvarsmaktshandlingar används främst i syfte att påvisa en koppling mellan 

studiens problemområde och det svenska specialförbandssystemet. Därför är det  

naturligt att också använda svenska definitioner så långt det är möjligt. 

 

1.4.4 Källkritik  

McRavens bok SPEC OPS som beskriver och utvecklar teorin som används i denna  

undersökning utgör en primärkälla.21 Bokens tillförlitlighet är hög då författaren  

uppvisar stor öppenhet kring de fallstudier och analyser som genomförs, liksom de  

slutsatser han drar.22 McRavens fallstudier utgör dock inte primärkällor per se, eftersom 

tradering har uppstått när han samlat in de underlag han använde sig av i sin fallstudie.  

 

De böcker som beskriver fallen i denna undersökning utgörs av sekundärkällor. Risk  

föreligger att glömska mellan händelsen och de intervjuer som böckerna bygger på  

påverkat beskrivningarna. Författaren hamnar också i viss beroendeställning till de  

inblandade förbanden p.g.a. intervjuerna och risk föreligger att författaren känner  

tacksamhet för att han får tillgång till information av händelserna. De beskriver 

händelserna ur ett västerländskt perspektiv och kan därför förväntas ha en tendens att 

framhålla förträffligheten av den egna förbandstypen och dess verksamhet. Författarna 

till två av böckerna (Black Hawk Down och Operation Certain Death) har dock även  

intervjuat deltagare från motståndarsidan, vilket reducerar den ensidiga bilden av  

händelsen. Genom att kontrollera beskrivningar från fler källor minskas risken för  

felaktiga redogörelser.  

 

                                                        
21 Thurén, Torsten (2013): Källkritik, Liber AB, Stockholm, s. 45. 
22 Ibid, s. 111. 
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The battle of the black sea, Bravo Company, 3rd Ranger Battalion, 75th Ranger Regiment, 

3-4 Oct 1993 av Thomas Di Tomasso utgör en primärkälla. Risk för beroende23 och  

tendens24 föreligger då författaren själv har deltagit i de beskrivna händelserna och han 

skrev dessutom denna erfarenhetsredogörelse under en militär utbildning i USA. Att 

texten nedtecknats och arkiverats hos en militär skola talar för textens äkthet25 men 

förhållandet till den amerikanska armén, sitt förband och kollegor innebär att texten kan 

förväntas innehålla en tendens att framhålla det egna förbandets agerande. För att 

minska risken för felaktiga beskrivningar av händelseförlopp jämförs även denna text 

med andra beskrivningar av samma händelser. 

 

Böckerna Black Hawk Down av Mark Bowden, som beskriver Operation Gothic Serpent 

och boken Operation Certain Death av Damien Lewis, som beskriver Operation Barras är 

skönlitterära till sin utformning. Det förtar dock inte det faktum att författarna  

genomfört omfattande efterforskningar med bl.a. intervjuer av inblandade parter, i syfte 

att få fram en så korrekt bild av händelseförlopp som möjligt. Trots sin skönlitterära  

utformning bidrar denna litteratur med kvalitativa beskrivningar av de händelser som 

denna studie analyserar. 

 

Även de forskningsartiklar och analyser, som denna studie använder, riskerar att ha 

tendenser eller beroenden.26 Sådana tendenser kan bestå i att de företräder en tidskrift 

som främst behandlar västvärldens förband och vänder sig till en motsvarande publik 

där vissa företeelser och grundfakta kring dessa förband och dess användning anses 

som självklara. Tidningen Special Warfare är utgiven av amerikanska armén och är  

därigenom finansierad av amerikanska staten, vilket riskerar tendens. Författarna av 

Analysis of Operation Gothic Serpent: TF Ranger in Somalia och Critical Analysis on the  

Defeat of Task Force Ranger är dessutom officerare inom amerikanska försvaret och kan 

därigenom förväntas ha en lojalitet mot sin arbetsgivare. Beroende uppkommer främst 

för att författarnas information kring händelserna gått i flera led – tradering, som de 

därefter analyserar och formar sin artikel kring. Konkurrensen mellan förbandstyper 

och tendens att framhålla det ena eller andra förbandet är i detta sammanhang en större 

                                                        
23 Thurén 2013, s. 34. 
24 Ibid, s. 63. 
25 Ibid, s. 17. 
26 Ibid, s. 34 & 63. 
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utmaning för denna undersökning än skillnader i beskrivningar av händelser som skiljer 

mellan anfallare och försvarare. Genom att läsa olika beskrivningar och analyser,  

genomförda av både journalister och militärer med ursprung från olika förbandstyper 

eftersträvas en så korrekt och balanserad bild av skeendet som möjligt. 

 

Beskrivningar av Operation Gothic Serpent och analyser av densamma har ett starkt  

fokus på det sista, mindre lyckade genomförandet. Detta ledde också fram till att Task 

Force Ranger avvecklades och hela det amerikanska engagemanget i Somalia  

betraktades som ett politiskt och ett militärt misslyckande.27 Denna studie kommer  

därför att lyfta fram de likheter i nyttjandet av det understödjande infanteriet som  

förekom inom alla sju deloperationerna. P.g.a. att taktiska standardförfaranden  

utvecklades28 kan beskrivningar av enstaka delinsatser påvisa hur det understödjande  

infanteriet generellt nyttjades under Operation Gothic Serpent.  

 

Antalet källor som avhandlar Operation Barras respektive Operation Gothic Serpent  

skiljer sig stort och detta faktum innebär en brist för denna studie. Det beror till del på 

att Storbritannien generellt sätt har en högre sekretessnivå29 än USA avseende deras 

specialförbands insatser, men också att det sannolikt är naturligare att genomföra  

analyser av varför en militär insats misslyckas än om den lyckas. Där det är möjligt  

eftersträvas kontroll av viktiga moment i mer än en text, även avseende Operation  

Barras.  

 

Doktriner är problematiska ur ett källkritiskt hänseende då de saknar källhänvisningar. 

Trots det är de empiriskt viktiga dokument då de beskriver hur olika nationer  

respektive organisationer avser använda sina förband. 

 

  

                                                        
27 Day, Clifford E. 1997: Critical Analysis on the defeat of Task Force Ranger, The research department Air 
Command and Staff College, USA, s. 19. 
28 Ecklund, Marshall V. 2004: Analysis of Operation Gothic Serpent: TF Ranger in Somalia, Special Warfare, 
vol 16:4, s. 43. 
29 Fowler, William 2005: Operation Barras, Cassel, London, s. 159. 
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1.4.5 Begreppsanvändning 

När det gäller specialförband och begrepp som har anknytning till dessa typer av  

förband krävs uppmärksamhet vid jämförelse mellan olika länder. Definitioner inom 

området varierar ofta mellan olika nationer. Nedan presenteras de definitioner som  

används i denna undersökning och som till största del likställs med de svenska  

definitionerna ur Försvarsmaktens gällande doktriner. Anledningen till detta val  

förutom att bidra med kunskap om det svenska specialförbandssystemet är den stora 

likheten mellan Sveriges och Natos doktriner. 

   
Specialförband (SF) – ”Utgör stående krigsförband med hög beredskap som är  

rekryterade, tränade, utrustade och organiserade för att genomföra  

specialoperationer.”30  

 

Specialförbandssystem – ”Det svenska specialförbandssystemet består av  

Specialförbandsledningen (SFL) och specialförbandet Särskilda Operationsgruppen 

(SOG)(…). Vidare består Specialförbandssystemet av särskilt uttagna, utrustade och  

utbildade, stödjande specialoperationsförband (SOF). Dessa enheter är krigsförband,  

ingående i eller knutna till reguljära organisationsenheter/krigsförband, men med  

huvuduppgift att stödja specialoperationer(…) Försvarsmaktens Specialförbandssystem 

benämns sammanfattande som Specialförbanden (FMSF), alternativt i internationella 

sammanhang Swedish Special Operations Forces (SWESOF).”31  

 

Specialoperationsförband (SOF) – Se ovan under Specialförbandssystem.32 

 

Specialoperationer – ”Utgör militära aktiviteter utförda av särskilt uttagna,  

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

teknisk utrustning vilka ligger utanför reguljära förbands förmågor.”33  

 

  

                                                        
30 MSD 2012, s. 104. 
31 ÖB beslut 2013-10-04, s. 3. 
32 Observera att SOF i USA betyder Special Operations Forces, som ett samlingsnamn för alla  
specialförband. 
33 OPD 2014, s. 38. 
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Konventionella/reguljära förband – I Militärstrategisk doktrin(2012) benämns  

reguljär krigföring som ”(…) krigföring främst mellan stater med organiserade militära 

stridskrafter, i direkt konfrontation, för att besegra motståndarens militära styrkor, slå 

ut dennes förmåga till styrkegenerering och krigsmaterielproduktion eller för att ta eller 

återta territorium(…)”.34  

 

Jerker Widén och Jan Ångström beskriver i Militärteorins Grunder problematiken kring 

att definiera konventionell krigföring. De skriver också att ”Vi bör däremot poängtera att 

insatser med specialförband kan liknas vid okonventionell krigföring.”35  I denna studie 

definieras därför konventionella/reguljära förband som de förband som inte ingår i ett 

specialförbandssystem. 

 

1.4.6 Tidigare forskning 

Frågeställningen om huruvida tillförandet av understödjande infanteri innebär en  

tillgång eller en belastning i ett specialförbandssystem är inte tidigare undersökt.  

Däremot har McRavens teori använts vid övergripande analyser och utvärderingar av 

genomförda operationer. Exempel på detta utgör två av de källor till vilka denna  

undersökning refererar: Are The Principles of War Applicable to Special Task Forces?  

Operation Gothic Serpent re-examined av Tal Tovy samt Analysis of Operation Gothic  

Serpent, TF Ranger in Somalia av Marshall V. Ecklund. 

 

Det finns ytterligare teorier som beskriver nyttjande av specialförband och  

genomförande av specialoperationer, men dessa har ett annat fokus än McRaven, som 

fokuserat på stridsinsatser på den taktiska nivån. Specialförband är en strategisk resurs 

och används främst för att uppnå strategiska och operativa målsättningar.36 Av denna 

anledning har alla teorier som beskrivs nedan viss relevans vid all diskussion avseende 

användning av specialförband.  

 

                                                        
34 MSD 2012, s. 27. 
35 Widén, Jerker & Ångström, Jan 2005: Militärteorins Grunder, Försvarsmakten, Stockholm, s. 45. 
36 AJP-3,5(A) 2012, Kap 1/0102. 
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Den författare som skriver närmast denna studies problemområde är Robert G Jr 

Spulak, som utvecklar sin teori utanför McRavens taktiska stridsinsatser och undersöker 

vad som karaktäriserar SOF-förband (inklusive SF) och hur detta leder till framgångsrik  

användning bortom kapaciteten hos de konventionella förbanden.37 Han bygger sitt  

resonemang på de personliga kvalitéer som han anser att personalen i specialförband 

besitter jämfört med konventionella styrkor. Spulak menar att specialförbandens  

personliga kvalitéer motverkar krigets friktioner på ett sätt som inte de konventionella 

förbanden klarar av. McRaven benämner de faktorer som motverkar krigets friktioner 

för de moraliska faktorerna. I Spulaks teori kan vi följaktligen hitta motiv till att utöka 

ett specialförbandssystem med understödjande infanteri, hellre än att låta  

konventionella förband understödja en specialoperation.38 

  

James D Kiras skriver i sin bok Special Operations and Strategy: From World War II to the 

War on Terrorism om den strategiska effekt som den samlade användningen av special-

förband och konventionella förband uppnår. 39 Han menar att specialförband ofta har 

felutnyttjats, varför det finns ett behov att förklara hur strategiska operationer skall 

uppnå strategiska effekter. Specialoperationer tillsammans med konventionella  

förbands operationer kan skapa och bibehålla en strategisk effekt i form av moralisk och 

materiell utnötning. 

 

Även Colin S Gray bidrar med ett strategiskt perspektiv i sin bok Explorations in strategy, 

där han främst resonerar kring definitionen av specialförband och specialoperationer. 40 

Vidare diskuterar han vilka historiska lärdomar det går att dra avseende den strategiska 

nyttan av specialoperationer i betydelsen hur de påverkar hela resultatet av en  

konflikt. 

 

  

                                                        
37 Spulak, Robert G, Jr. 2007: A Theory of Special Operations, The Origin, Qualities and use of SOF. Joint 
Special Operations University Report 07-7.  
38 Jonas Carling skrev en uppsats vid Försvarshögskolan 2012 med titeln Specialförband i konventionella 
operationer – Ett friktionsperspektiv i vilken han utvecklar friktionsproblematiken med specialförband och 
konventionella förband i gemensamma operationer. 
39 Avsnittet bygger på Kiras, James D. 2006: Special Operations and Strategy: From World War II to the War 
on Terrorism. Routledge, New York 
40 Avsnittet bygger på Gray, Colin S. 1996: Explorations in Strategy, Greenwood press, Westport,  
s. 139-232. 
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1.5 Disposition 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund med förklaring av studiens problem, 

syfte och frågeställningar. Studiens viktigaste material beskrivs, inklusive källkritik av 

densamma. De nyckelbegrepp som används i studien presenteras, liksom den tidigare 

forskning som är av relevans för undersökningen. Kapitlet avslutas med en generell  

beskrivning av studiens ingående delar.  

 

I kapitel två förklaras den teori i vilken studien tar sin utgångspunkt.  

 

I kapitel tre beskrivs den metod och operationalisering som valts för att besvara  

forskningsfrågan. 

 

I kapitel fyra presenteras undersökningen av de två fallen, där principerna i McRavens 

teori kring specialoperationer används som ett analysverktyg. Utifrån analysen dras 

slutsatser om hur dessa principer förstärks respektive försvagas av de enheter som  

utför rollen som understödjande infanteri.   

 

I kapitel fem sammanfattas resultatet av analysen och forskningsfrågan — På vilket sätt 

bidrar understödjande infanteri till en specialoperation utifrån McRavens teori kring 

specialoperationer? — besvaras. Efter en avslutande reflektion/diskussion kring  

resultatet presenteras förslag till fortsatt forskning inom området. 

 

I kapitel sex återfinns litteraturförteckningen. 
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2 Teori 

2.1 McRavens teori 

Enligt McRaven existerar det teorier om allt från kärnvapenanvändning till  

upprorsbekämpning och hans teori gör inte anspråk på att påvisa att andra teorier är 

fel.41 Däremot ansåg han att det saknades en teori avseende specialoperationer. Dessa  

specialoperationer avgränsar McRaven till stridsinsatser och sådana behöver enligt 

McRaven regelmässigt utföras mot konventionellt förnuft. Han beskriver detta  

regelmässiga inslag som en specialoperationsparadox och den utgör det problem som en 

enhet ställs inför vid genomförandet av en specialoperation. Paradoxen uppstår när en 

numerärt underlägsen styrka skall anfalla en numerärt överlägsen styrka som är  

förberedd för försvar, vilket enligt Clausewitz utgör den starkare formen av krigföring. 

För att motverka specialoperationsparadoxen introducerar McRaven begreppet relativ 

överlägsenhet. ”(…) att skaffa relativ överlägsenhet är ingen garanti för framgång, det är 

nödvändigt för framgång.”42 

 

I McRavens teori återfinns inslag som också finns inom manöverteorin och den indirekta 

metoden som Liddel Hart har utformat för konventionella styrkor.43 Vidare kan de som 

är införstådda med det svenska taktiska begreppet lokal överlägsenhet se stora likheter 

med McRavens begrepp relativ överlägsenhet. Enligt den svenska doktrinen för mark-

operationer krävs det i regel lokal överlägsenhet för att nå ett militärt avgörande.44  Den 

erhålls genom att med bibehållen handlingsfrihet kunna ta tillfällen att nyttja  

överraskning och kraftsamling av förband eller eld. Begreppet kan förstås som något 

som skapas i tid och rum under planering och genomförande av striden utav den  

ansvarige chefen. Lokal överlägsenhet beskrivs som en av flera grundprinciper som  

ligger till grund för doktrinen för markoperationer. Den relativa överlägsenheten är som 

vi kommer se i kommande avsnitt mer utvecklad som begrepp i McRavens teori och har 

en något annan innebörd än det svenska begreppet lokal överlägsenhet. 

                                                        
41 Avsnittet bygger på McRaven 1996, s. 1-4. 
42 McRaven 1996, s. 1. 
43 Widén & Ångström 2005, s.70 & 183f. 
44 Försvarsmakten 2005: Doktrin för markoperationer (DMarkO), Försvarsmakten, Stockholm, s. 36ff. 
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Relativ överlägsenhet (se figur 1) beskriver ett övertag i helheten av operationen – ett 

tillstånd.45 Underlaget och de ingående beståndsdelarna byggs upp från planeringsfasen 

till genomförandet av operationen. Relativ överlägsenhet uppnås om och när det  

anfallande förbandet vid en viss tidpunkt når ett avgörande övertag. Den relativa  

överlägsenheten måste därefter bibehållas fram till att segern är vunnen, eller uttryckt 

på ett annat sätt, tills uppgiften är löst. Följaktligen ökar risken att förlora den relativa 

överlägsenheten ju längre tid som förlöper innan uppgiften är löst.  Eftersom  

sårbarhetsområdet är kopplat till tiden det tar att lösa uppgiften, innebär det att ju 

längre tid det tar att uppnå relativ överlägsenhet från det att den anfallande styrkan är 

påverkbar från den försvarande styrkan, desto större blir sårbarheten och utsattheten 

för krigets friktioner. 

 

Figur 1: Graf utvisande en generisk bild av relativ överlägsenhet. Sårbarhetspunkten är 
den tidpunkt då första kontakten sker med fienden och efter den är styrkan utsatt för  
krigets friktioner. 46  

                                                        
45 Avsnittet bygger på McRaven 1996, s. 1-25. 
46 McRaven 1996, s. 7. 
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2.1.1 Relativ överlägsenhet 

McRaven analyserar åtta fall i sin bok Spec Ops där han lyfter fram sex principer som  

tillsammans skapar den relativa överlägsenheten.47 Dessa skall appliceras i olika faser i 

specialoperationen: a) Planeringsfasen – Enkelhet; b) Förberedelsefasen - Repetition 

och Sekretess; c) Genomförandefasen – Syfte, Överraskning, Tempo. 

Dessa principer är sammankopplade och påverkar varandra, vilket kan få såväl negativa 

som positiva konsekvenser. McRaven uttrycker att ”En enkel plan, omsorgsfullt dold,  

repeterad och realistiskt förövad, samt utförd med överraskning, tempo och med ett 

tydligt syfte” renderar i framgång. Han visar sammanhanget genom att skapa en upp och 

nedvänd pyramid som balanserar på spetsen. Fiendens vilja och krigets friktioner hotar 

att stjälpa pyramiden. Detta motverkar specialförbandet genom moralfaktorer som t.ex. 

mod, intellekt, ihärdighet. Se figur 2.  

 

Figur 2: McRavens modell av konceptet för en framgångsrik specialoperation.48  
 

                                                        
47 Avsnittet bygger på McRaven 1996, s. 1-11. 
48 McRaven 1996, s. 11.  
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2.1.2 Specialoperationens sex principer 

Enkelhet – Följderna om enkelhet har uppnåtts eller inte får sina största konskevenser i 

genomförandefasen.49 Enkelhet måste dock beaktas och identifieras redan i  

planeringsfasen, för att den plan som skapas skall bli så enkel som möjligt. McRaven  

delar in enkelhet i tre beståndsdelar:  

- Begränsa antalet (anfalls)mål till endast de som är absolut nödvändiga för att lösa  

uppgiften. Detta innebär att förberedelserna kan fokuseras till dessa mål, storleken på 

truppen kan begränsas och tiden i anfallsmålet kan minskas. Sammantaget minskas  

operationens ”rörliga delar”, vilket minskar risken för uppkomna friktioner. (Detta  

förutsätter att insatsförbandet har tillräcklig mängd kvalificerad trupp att avdela till de 

nödvändiga målen./ Författarens kommentar.) 

- Säkerställ tillgång till bra underrättelser. Detta minskar de okända faktorerna och  

innebär att förbandet kan fokusera sina förberedelser på rätt saker. 

- Innovation, som kan delas in i två områden, där det ena området är ny materiel och det 

andra utgör användning av okonventionell stridsteknik eller taktik. Vi kan därav dra 

slutsatsen att stridstekniken och taktiken, samt materielen skall vara okänd för mot-

ståndaren eller innebära att han inte har någon möjlighet till motverkan. Innovation  

bidrar till att övervinna svårigheter i genomförandet. Det ökar också överraskningen 

hos motståndaren och möjliggör högre tempo i genomförandet av operationen.  

 

Sekretess – Är översatt från engelskans Security, men är i dess betydelse mer likt  

Operational Security (OPSEC) .50 Det centrala med detta begrepp är att motståndaren inte 

får veta när anfallet kommer eller hur det ska gå till. Att det kommer ett anfall har ofta 

motståndaren räknat med eftersom han förberett sig för försvar. Skulle planerna och 

förberedelserna för ett anfall avslöjas möjliggör detta att motståndaren kan genomföra 

försvårande och fördröjande åtgärder, vilket minskar specialförbandets möjligheter att 

skapa den nödvändiga relativa överlägsenheten. Den slutsats vi kan dra av detta är att 

den allmänna sekretess som omgärdar specialförband avseende exempelvis materiel, 

förbandsstorlek och taktik till del kan motiveras av denna anledning. 

 

                                                        
49 Avsnittet bygger på McRaven 1996, s. 11-14. 
50 Avsnittet bygger på McRaven 1996, s. 14f. 
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Repetition – McRaven talar om två typer av repetition.51 Den första innebär övning i  

betydelse drill. Drill innebär att öva så mycket att det svåra blir enkelt, att skapa ett  

rutinförfarande. Rutinförfarandet medger att förbandet kan agera snabbt mot ett  

identifierat problem eller hot. Den andra typen av repetition utgör fullskalig förövning. 

McRaven understryker att om ny taktik och/eller materiel tillförs, så måste dessa  

förändringar omfattas av fullskaliga förövningar för att identifiera problem och brister. 

Sammanfattningsvis så leder drill till ökade färdigheter, medan förövning möjliggör att 

brister i planer kan avslöjas. 

 

Överraskning – Enligt McRaven uppnås överraskning genom vilseledning, taktiskt val 

av tidpunkt för insatsen och genom att identifierade svagheter hos motståndaren  

utnyttjas.52 Vilseledningens främsta syfte är att fördröja motståndarens motåtgärder, 

men kan också avleda hans uppmärksamhet i en annan riktning. Att kunna identifiera 

vilken tidpunkt som kommer innebära flest fördelar för den anfallande styrkan  

gentemot försvararen är avgörande för att uppnå överraskning.  McRaven anser även att 

det är omöjligt att uppnå överraskning utan att de övriga principerna är närvarande i 

operationen. 

 

Tempo – All fördröjning eller långsamt agerande i anfallsterrängen kommer öka  

sårbarheten och minska möjligheten till relativ överlägsenhet.53 Den mindre  

specialstyrkan har inte uthållighet som kan jämföras med en större konventionell 

styrka. McRaven anser vidare att principen tempo skall betraktas som förfluten tid och 

inte relativt motståndarens vilja att försvara sig, vilket är en vanlig förklaringsmodell 

inom manöverkrigföringen. 

 

Syfte – McRaven understryker vikten av att förstå syftet och målsättningen med  

uppdraget.54 Vad är det som skall uppnås och varför skall det uppnås? All personal som 

ingår i uppgiftens lösande skall hålla fast vid detta oavsett om hinder eller för den delen 

andra möjligheter att påverka fienden uppstår. En följd av ett tydligt syfte/målsättning 

                                                        
51 Avsnittet bygger på McRaven 1996, s. 15f. 
52 Avsnittet bygger på McRaven 1996, s. 16-19. 
53 Avsnittet bygger på McRaven 1996, s. 19ff. 
54 Avsnittet bygger på McRaven 1996, s. 21ff. 
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är att det bidrar till ett personligt engagemang eller hängivenhet som kommer att moti-

vera den ingående personalen. 

 

Vikten av att ha ett tydligt syfte för sin uppgift är dock inte särskiljande för om det  

tillförs extra trupp eller inte, varför denna princip inte kommer att analyseras. 

 

2.1.3 Kritik mot McRavens teori 

De synpunkter som främst har riktats mot McRavens teori är att den är begränsad i sin 

omfattning.55 Avgränsning till stridsinsatser på den taktiska nivån innebär att  

resonemang kring varför och hur specialförband bör användas på den operativa och 

strategiska nivån saknar stöd i McRavens teori. USA har ett specialförbandssystem på 

över 60 000 man med flera förbandstyper som inte ”bara” är till för direkt strid. Dessa 

förband och deras huvudsakliga verksamheter omfattas följaktligen inte av McRavens 

teori.  

 

I såväl Natos56 som svenska doktriner57 framgår det att specialoperationer genomförs 

med politiska och militärstrategiska syften och målsättningar. McRavens teori fokuserar 

på det taktiska genomförandet, varför den också blir föremål för kritik eller i alla fall 

skapar ett behov av fler teorier.  (Se kapitel 1.4.6 för exempel på andra teorier). 

 

Avgränsningen till den taktiska nivån och till stridsinsatser innebär en fördel, då det är 

lättare att applicera på olika nationers specialförband.  Den politiska viljan att använda 

militär makt för att nå strategiska målsättningar skiljer också stort mellan olika länder. 

Med det åsyftas i första hand stormakternas och de före detta kolonialmakternas vilja 

att använda sin krigsmakt jämfört med t ex de nordiska länderna. Vid genomförandet av 

en taktisk stridsinsats, oavsett vilken strategisk orsak eller kontext den genomförs inom, 

är det däremot enklare att se likheter och därmed är McRavens teori lämplig som  

utgångspunkt i denna typ av undersökning.  

  

                                                        
55 Brailey 2005, s. 7. 
56 AJP-3,5(A) 2012, Kap 1-2. 
57 MSD 2012, s. 104f. 
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3 Metod 

3.1 Metodbeskrivning 

Denna undersökning är i huvudsak teorikonsumerande och genomförs som en flerfall-

studie med hjälp av en kvalitativ textanalys. Denna metod är att föredra då helheten och 

det väsentliga i texten är det viktiga, som kan vara något annat än summan av delarna 

(kvantitativ innehållsanalys).58 Det ger också möjligheten att uppfatta budskap som  

ligger dolt mellan raderna. Fördelen med två fall jämfört med ett fall är att det möjliggör 

att poängtera likheter och olikheter. Inom ramen för fallstudierna påvisas direkta eller 

indirekta förstärkningar eller försvagningar av de principer McRaven har utvecklat 

inom sin teori om specialoperationer, (se kapitel två). Avslutningsvis presenteras och  

diskuteras analysens resultat och huruvida resultatet kan generaliseras till svenska  

förhållanden.  

 

Undersökningen har utifrån studiens frågeställning också ett mått av teoriprövande  

ansats. När slutsatser dras kring vad det understödjande infanteriet innebär för en  

specialoperation så uppkommer en ökad förståelse för McRavens teori, som leder till att 

hans teori potentiellt sätt kan förstärkas eller försvagas.59 Detta p.g.a. att han i sin  

teori inte förklarar vad denna typ av understödjande enhet innebär för den samlade 

förmågan i specialoperationen.   

3.1.1 Operationalisering 

Studiens analys genomförs i fyra steg. Steg ett och två utgör en analys av Operation Bar-

ras respektive Operation Gothic Serpent, där fem av McRavens principer används som 

studiens analysverktyg, (Se avgränsning i kapitel 2.1.2). Definitionen av principerna, 

som tillika utgör indikatorer, är den som beskrivs i kapitel 2.1.2. Analysernas syfte är att 

se huruvida ett understödjande infanteri förstärker alternativt försämrar/försvagar 

McRavens principer. Detta svarar på studiens stödjande frågeställningar – Hur  

förstärktes respektive försvagades principerna i McRavens teori av de understödjande 

infanterienheterna? Steg tre är en teoretisk sammanställning och jämförelse av  

                                                        
58 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) 2012: Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s. 210. 
59 Ibid, s. 40. 
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resultatet av dessa fallstudier enligt figur 3. Steg fyra är den avslutande diskussionen 

och besvarandet av den övergripande frågeställningen – På vilket sätt bidrar  

understödjande infanteri till en specialoperation utifrån McRavens teori kring special-

operationer? 

 

I kondenserad form förklaras betydelsen av indikatorerna på följande sätt: 

 Enkelhet – Innebär de taktiska mål som det understödjande infanteriet har  

erhållit att de bidrar till det som är absolut nödvändigt för att lösa den  

övergripande uppgiften? Använder det understödjande infanteriet en  

okonventionell stridsteknik eller ny materiel? 

 Sekretess – Bidrar det understödjande infanteriet till att motståndaren inte får 

veta när anfallet kommer eller skall gå till? 

 Repetition – Förekommer drill respektive fullskaliga förövningar med det  

understödjande infanteriet? 

 Överraskning – Bidrar det understödjande infanteriet med vilseledning, val av 

anfallstidpunkt respektive att fiendens svagheter utnyttjas? 

 Tempo – Skapar det understödjande infanteriet fördröjning eller bidrar de till 

snabbhet i anfallsterrängen? 

 

 

Principer/ 

Indikatorer 

Op Barras Op Gothic Serpent Kommentar   

 

Enkelhet    

Sekretess    

Repetition    

Överraskning    

Tempo    

 

Figur 3: Tabell hur en kondenserad form av analysens teoretiska resultat sammanställs, 

som möjliggör en jämförelse mellan studiens båda fall. 
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3.1.2 Reliabilitet och validitet  

Intersubjektiviteten säkerställs genom en transparant genomgång av såväl källor som 

metod.60 En svårighet avseende reliabiliteteten uppstår när slutsatser dras utifrån en 

indirekt företeelse i betydelsen att budskapet är dolt mellan raderna och det krävs ett 

större mått av tolkning. Vid tolkning av ett dolt budskap riskerar det att infinna sig  

subjektiva drag i slutsatsen och det är därför viktigt att tydligt förklara hur en företeelse 

indikeras. 

 

Validiteten är god utifrån att de principer som är byggstenar i den använda teorin också 

används som analysverktyg i syfte att finna svar på undersökningens frågeställningar. 

Den yttre validiteten vid fallstudier är ofta svag och det skall läsaren ha i beaktande vid 

diskussion om huruvida det är möjligt att generalisera resultatet till andra nationers  

insatser.61 Att McRavens teori och denna studies fall fokuserar på den taktiska nivån, 

samt den stora likheten som föreligger mellan Natos och Sveriges doktriner, ökar  

benägenheten till överförbarhet till andra specialoperationer och andra nationers  

specialförbandssystem, inklusive Sveriges. Problematiken kring generalisering  

diskuteras ytterligare i kapitel 5.3 i samband med diskussionen kring studiens resultat. 

 
 

  

                                                        
60 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne 2003: Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1:a uppl.,  
Liber, Malmö, s. 28. 
61 Esaiasson m.fl. 2012, s. 154ff. 
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4 Fallstudie 

Kapitlet inleds med en beskrivning och analys av Operation Barras. Därefter följer en  

beskrivning och analys av Operation Gothic Serpent.  

4.1 Beskrivning Operation Barras 

4.1.1 Bakgrund till Operation Barras 

Det konflikthärjade landet Sierra Leone har sedan självständigheten en lång historia av 

motsättningar med inslag av korruption, nepotism och inbördeskrig. Kampen om  

landets stora naturtillgångar, bland annat diamanter, har utgjort en katalysator till  

konflikterna. Under 1990-talet eskalerade inbördeskriget i Sierra Leone med inslag av 

obeskrivliga grymheter mot civilbefolkningen.62  

 

1996 påbörjade den forna kolonialmakten Storbritannien ett militärt stöd i form av en 

utbildningsinsats för landets militära styrkor.63 Ytterligare extern inblandning kom först 

från Sierra Leones grannländer genom Economic Community of Western States  

Monitoring Group (ECOMOG) och därefter genom FN, som 1999 inledde the United  

Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL). Sammanfattningsvis lyckades ingen av de 

ovanstående organisationerna skapa ordning i landet och i maj år 2000 genomförde 

Storbritannien en evakuering av framförallt sina medborgare från Sierra Leone.  

Parallellt med evakueringen deltog brittiska styrkor också i anfall, i syfte att stoppa de 

framryckande rebellgrupperna som hotade huvudstaden.64  

 

Den 25 augusti, 2000 blev elva brittiska soldater och en soldat från Sierra Leones armé 

tagna som gisslan under en patrullering av en rebellgrupp benämnda West Side Boys. 

Rebellgruppens medlemmar beskrivs i Damien Lewis bok Operation Certain Death som 

totalt oberäkneliga, våldsamma och i avsaknad av normala mänskliga värderingar.65 

Förhandlingar påbörjades och den 30 augusti släpptes fem brittiska soldater ur gisslan. 

Brittiska specialförband ur Special Air Service (SAS) och Special Boat Squadron (SBS), 

samt brittiska fallskärmssoldater ur Parachute regiment (1. Para) larmades och  

                                                        
62 Fowler, Will 2010: Certain Death in Sierra Leone, Osprey Publishing, Oxford, s. 4-6. 
63 Ibid, s. 5. 
64 Lewis, Damien 2005: Operation Certain Death, Random House Publishing, London, s. 9 
65 Ibid, s. 19. 
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förflyttades till Sierra Leone för att förbereda en eventuell räddningsaktion. Situationen 

förvärrades och söndag morgon den 10 augusti påbörjades anfallet i syfte att frita  

gisslan och besegra West Side Boys.66 

 

4.1.2 Genomförandet av Operation Barras 

West Side Boys var grupperad i två byar och det förekom uppgifter att det kunde vara 

närmare 1000 rebeller fördelade på dessa byar. I Gberi Bana låg deras högkvarter där 

också gisslan förvarades, samt byn Mgbeni där merparten av West Side Boys bodde.67  

Byarna skildes åt av en flod, som endast kunde korsas med hjälp av båt. 

Det brittiska förbandet delade in anfallsmålet med SAS/SBS, bestående av ca 70 soldater 

mot Gberi Bana och 1. Para, bestående av ca 90 soldater mot Mgbeni. Anfallet  

genomfördes med hjälp av helikoptrar, såväl för trupptransport som för eldunderstöd. 

Gisslan fritogs mycket snabbt och flögs ut efter ca 35 min. Striderna pågick dock i nästan 

fyra timmar innan de sista brittiska soldaterna lämnade anfallsmålet.  

 

4.2 Analys av Operation Barras 

I det här kapitlet analyseras den brittiska fritagningsoperationen enligt McRavens fem 

principer. (Se gjord avgränsning avseende principen syfte i kapitel 2.1.2). 

 

4.2.1 Analys av principen enkelhet 

En av förklaringarna avseende enkelhet enligt McRaven är att begränsa antalet anfalls-

mål till de som är absolut nödvändiga för att lösa uppgiften. I anfallet mot West Side 

Boys var det nödvändigt att anfalla bägge byarna, därför att gisslan fanns i Gberi Bana 

och rebelltrupp och vapen som kunde verka mot Gberi Bana fanns i Mgbeni.68 Dessutom 

skulle de brittiska förbanden förutom att frita gisslan också besegra West Side Boys. Det 

kompani som deltog ur 1. Para bidrog till enkelhet genom att utföra den typuppgift som 

de var bäst på, att ta terräng. I det här fallet förhindrade 1. Para rebellernas möjlighet att 

påverka fritagningen med eld eller truppförstärkning.  1. Para blev tidigt tilldelade 

                                                        
66 Lewis 2005, s. 641. 
67 Avsnittet bygger på Lewis 2005, s. 428-543. 
68 Lewis 2005, s. 263. 
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Mgbeni som sitt anfallsmål och kunde därför fokusera sina förberedelser mot detta från 

första stund. 

 

McRaven talar också om innovation som en bidragande del till enkelhet. I det här fallet 

var den samlade metoden i sig att betrakta som okänd för rebellgruppen. Att med hjälp 

av helikoptrar luftlandsätta trupp samtidigt mot bägge byarna och dessutom erhålla  

eldunderstöd från luften var något som de inte förväntade sig. Detta bidrog till enkelhet 

genom att öka överraskningseffekten. Andra mindre anpassningar av materiel som  

1. Para var delaktig i var exempelvis att plocka bort fönster ur helikoptrarna så att de 

kunde avge eldunderstöd ur dessa ”skottgluggar”.69 Även detta bidrog till principen  

enkelhet. 

 

4.2.2 Analys av principen sekretess 

Avseende sekretess kan vi anta att ju fler personer som känner till något  

sekretessbelagt, desto större är risken att något avslöjas. Så var också fallet när 1. Para 

blev inblandade i planen för Operation Barras. Inledningsvis erhöll soldaterna uppgiften 

att de skulle delta i en internationell övning i tropisk miljö.70 När förberedelserna efter 

hand allt mer liknade en skarp insats förstod de att detta inte stämde. För att minska 

risken till läckor isolerades truppen och alla mobiltelefoner samlades in innan de  

lämnade England. Vid genomförandet av den taktiska planeringen hölls 1. Para till 

största delen utanför de delar av planen som utspelades norr om floden och som  

handlade om själva fritagningen.71 

 

Media publicerade uppgiften att 1. Para skulle omgruppera till Sierra Leone och drog 

slutsatsen att fallskärmssoldaterna skulle delta i en fritagningsoperation.72 Följaktligen 

påvisar detta att sekretessen försämrades p.g.a. deltagandet av 1. Para. När det gäller 

den exakta tidpunkten för anfallets start så var det dock ingenting som avslöjades.  

 

                                                        
69 Lewis 2005, s. 357. 
70 Ibid, s. 261. 
71 Ibid, s. 259. 
72 Ibid, s 381 & 385. 
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4.2.3 Analys av principen repetition 

Planering och förövning, baserade på dataanimeringar och satellitfoton av anfallsmålet, 

påbörjades redan i Senegal på väg till Sierra Leone.73 På plats i landet genomfördes  

övningar i mer praktisk omfattning.74 Repetition i form av fullskaliga förövningar ägde 

rum vid flera tillfällen under förberedelserna och denna typuppgift var förövad innan 

denna operation. Det framgår dock inte specifikt i litteraturen huruvida dessa  

förövningar genomfördes tillsammans med de andra enheterna ingående i anfallet. För 

1. Paras del var anfallsmålet hela tiden detsamma. Det som varierade i planeringen var 

sättet att ta sig dit och hem. Detta innebar att fallskärmssoldaterna konsekvent kunde 

genomföra sina förberedelser mot anfallsmål Mgbeni. När planen efter hand ändrades 

och till slut fastställdes till att använda helikoptrar, innebar det att endast mindre  

förändringar av planen behövde genomföras. 

 

För att åstadkomma en hög färdighet krävdes övning, och med hänsyn till tiden till  

förfogande innebar valet av fallskärmssoldaterna en fördel. 1. Para hade redan en 

grundlagd duglighet. Den började byggas långt tidigare. När ett förband bygger upp sina 

färdigheter och övar i fredstid skapas grunden för en skarp insats, i synnerhet om tiden 

för förberedelser är kort vid insatsen. I Operation Barras valdes just 1. Paras p.g.a. sin 

kompetens och vana att genomföra den typen av uppgift som de skulle tilldelas.75  

 

4.2.4 Analys av principen överraskning 

West Side Boys hade begränsad erfarenhet av helikopterburna anfall. De hade dock vana 

av helikoptrar sedan tidigare, eftersom både legosoldater, ECOMOG och UNSAMIL hade 

haft tillgång till helikoptrar. Under förhandlingarna hade också rebellgruppen framfört 

att de skulle avrätta gisslan om någon helikopter, oavsett om den var brittisk eller från 

FN, flög över deras område.76 Därav förväntade sig inte West Side Boys att någon skulle 

våga använda helikoptrar. I sammanhanget skall det också framföras att den brittiska 

styrkan inte heller ville använda helikoptrar, av orsaken att helikopteranvändning  

bedömdes innebära en för liten överraskningseffekt. Vid insatsen innebar dock  

                                                        
73 Lewis 2005, s. 264. 
74 Ibid, s. 266f. 
75 Ibid, s. 258f & 574. 
76 Ibid, s. 287. 



Mathias Atterland 140605  
HSU 14-16 
 

Sida 30 av 46 
 

vinddraget från rotorerna att tak blåste av byggnader och att damm virvlade upp, samt 

att ljudet och den enorma eldkraften som helikoptrarna levererade sammantaget 

skrämde rebellerna.77 Allt detta bidrog till överraskningen. 

 

1. Paras bidrag till överraskningen bestod i att de var en del i den helhet, som på båda 

sidor om floden, simultant drabbade West Side Boys. Rebellerna blev överrumplade av 

att de brittiska soldaterna fanns överallt, samtidigt. Efter att den första  

luftlandsättningen av fallskärmssoldater skett, inväntade dock anfallsstyrkan den andra 

omgången av fallskärmssoldater och det tog 30 minuter innan det samlade kompaniet 

påbörjade sin anfallsrörelse. Under denna fördröjning nedhöll helikoptrar rebellstyrkan 

i Mgbeni med eldkraft. Överraskningen uppstår i och med att 1. Paras anfallsrörelse 

startar utan att de i förväg blivit upptäckta, vilket till del får tillskrivas turen. En mindre 

detalj, men som skulle kunna ha inneburit att överraskningen gått förlorad var att en 

soldat sköt ett vådaskott efter att han urlastat helikoptern.78 Vådaskottet träffade en av 

soldaterna ur SAS som fanns vid landningsplatsen, men händelsen noterades inte av  

rebellerna.  

 

4.2.5 Analys av principen tempo 

Tempot som 1. Para bidrog med utgjordes av den samlade kraften av anfallet. Samtidig 

attack mot bägge byarna innebar fritagning av gisslan, samtidigt som rebellerna bands i 

strid över ytan. När markanfallet startade i Mgbeni drabbades fallskärmssoldaterna av 

problem då de möttes av hårt motstånd och merparten av kompaniledningsgruppen 

blev utslagen av en granat från en granatkastare. Genom att ställföreträdaren tog befälet 

och kompaniet påbörjade koordinering av eld och rörelse lyckades de återta initiativet 

och driva rebellerna ut ur byn.79 

 

  

                                                        
77 Lewis 2005, s. 443. 
78 Ibid, s. 482. 
79 Ibid, s. 524f. 
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Det har spekulerats huruvida granatkastargranaten som slog ut kompaniledningen i 

själva verket var en vådabekämpning från det egna granatkastarunderstödet, men det 

finns inga uppgifter som bekräftar detta.80 Om så var fallet skulle också denna  

vådabekämpning vara exempel på en negativ händelse som det understödjande  

infanteriet skulle ha orsakat.  

 

Den väntan som 1. Para genomförde, i syfte att samla hela kompaniet, som kort beskrivs 

under analysen av överraskning, kan också ifrågasättas avseende tempo. Å andra sidan 

skulle ett för tidigt startat anfall ha kunnat rendera i ett övertag för rebellerna, då deras 

numerär var avsevärt större.  Faktum kvarstår att 1. Para hade säkrat Mgbeni  

tillsammans med de understödjande helikoptrarna efter en timme och 35 minuter och 

att de lyftes ut efter ca tre timmar.81 Då var SAS/SBS-styrkan kvar ytterligare en timme i 

sitt anfallsmål och ett mindre antal fallskärmssoldater flögs över till den norra sidan för 

att understödja SAS/SBS fortsatta strid.   

 

4.3 Beskrivning Operation Gothic Serpent 

4.3.1 Bakgrund till Operation Gothic Serpent 

Under 1970- och 80-talet var Somalia en del av maktkampen mellan USA och  

Sovjetunionen.82 Sovjet lämnade stöd till Etiopien och USA lämnade stöd till Somalia. I 

Somalia som har en stark klanstruktur fanns ett stort missnöje med dåvarande  

envåldshärskaren Mohamad Siad Barre. Efter att Barre burit ansvaret för flera  

massakrer lyfte USA sin hand från Barre, vilket resulterade i inbördeskrig och kaos. 

Barre störtades 1991 av flera rebellgrupper, men oroligheterna och kaoset i landet  

fortsatte. Följden av inbördeskriget blev bl.a. stor matbrist i landet och  

hjälporganisationerna klarade inte av att verka i det allt mer laglösa landet. 

 

  

                                                        
80 Lewis 2005, s. 573f. 
81 Ibid, s. 528f. 
82 Avsnittet bygger på Chun, Clayton K.S 2012: Gothic Serpent Black Hawk down Mogadishu 1993, Osprey 
Publishing, Oxford, s. 4ff.  
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FN upprättade då en resolution och placerade ut en styrka med syfte att säkra  

matleveranserna till de behövande.83 USA lämnade också massiv mathjälp, men ville  

initialt inte engagera sig under FN. FN ville skapa en ordnad stat eftersom anarkin som 

rådde i landet var grogrunden till att rebellgrupper kunde härja fritt. Till slut skickade 

USA trupp i syfte att understödja FN-insatsen. Ca 30 000 soldater sändes till Somalia 

med uppdraget att säkra mattransporter och viktiga landområden. Inriktningen var att 

de amerikanska trupperna sedan skulle överlämna ansvaret för detta till FN-styrkan i 

landet. 

 

Vissa av de somaliska klanerna avskydde FN-styrkorna och började bekämpa dem. FN-

styrkorna fick efter hand ett ändrat mandat och ändrade inriktning från att endast vara 

en humanitär insats till en fredsframtvingande insats.84 Sammanstötningarna ökade och 

FN-styrkan började få stora förluster. Följden blev till slut att USA upprättade en special-

förbandsenhet – Task Force Ranger (TFR), i syfte att understödja de pågående  

insatserna i Somalia. Den prioriterade uppgiften för TFR var att gripa och neutralisera 

klanledaren Mohamad Farrah Aideed och hans ledningsstruktur.  

 

4.3.2 Genomförande av Operation Gothic Serpent 

Operation Gothic Serpent bestod av sju delinsatser, där den sista insatsen utvecklades till 

den ökända ”Black Hawk Down” händelsen.85 Denna studie fokuserar på likheterna  

mellan dessa uppdrag och då framförallt på hur det understödjande infanteriet  

nyttjades. 

 

Målen som TFR skulle fokusera på utgjordes till största delen av människor. Följaktligen 

var de beroende av tidskritiska underrättelser för att fastställa var målen befann sig och 

därigenom kunna starta ett anfallsföretag. För att minska tiden till förberedelser vid  

genomförandet utarbetade TFR två standardförfaranden, som de kunde improvisera  

utifrån.86 Ett förfarande användes om målet befann sig i en byggnad och det andra  

                                                        
83 Avsnittet bygger på Chun 2012, s. 7-10. 
84 Avsnittet bygger på Chun 2012, s. 11-17. 
85 Ecklund 2004, s. 38. 
86 Chun 2012, s. 25.  
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förfarandet nyttjades om målet befann sig i ett fordon. Transportmedlen som anfalls-

styrkan kunde använda för att snabbt förflytta sig till och från anfallsmålet var antingen 

helikopter eller fordon, alternativt en kombination av de båda.  

 

Det fanns stora likheter i de två standardförfarandena.87 Det understödjande infanteriet 

(Rangers) ansvarade för att säkra terräng runt om själva anfallsmålet och  

specialförbandet (Delta) hade uppgiften att genomsöka byggnaden eller fordonet, i syfte 

att gripa de personer de eftersökte. Rangers ansvarade för att den styrka som  

genomförde gripandet inte skulle bli påverkad av milis eller folkmassor, samtidigt som 

de skulle förhindra att eftersökta personer i målområdet kunde fly.  

 

4.4 Analys av Operation Gothic Serpent 

I det här kapitlet analyseras den amerikanska specialoperationen Gothic Serpent enligt 

McRavens fem principer. (Se gjord avgränsning avseende principen syfte i kapitel 2.1.2). 

I den litteratur, inklusive analyser som denna studie refererar till så är det ett  

överväldigande fokus på den sjunde delinsatsen. Den negativa kritik som framförs är 

koncentrerad till detta sjunde genomförande där TFR erhöll stora förluster, även om de 

per se löste sin uppgift. Även kritik som riktar sig mot hela det amerikanska  

engagemanget i Somalia är vanlig. Detta har sammantaget inneburit svårigheter att  

endast analysera det understödjande infanteriet. I den följande analysen berörs även det 

samlade agerandet av TFR, då det understödjande infanteriet varit en starkt integrerad 

del av helheten.  

 

4.4.1 Analys av principen enkelhet 

Rangers bidrog till enkelhet p.g.a. att TFR under alla sina insatser endast hade ett  

anfallsmål där det understödjande infanteriet var en integrerad del av anfallsstyrkan.88 

P.g.a. de standardiserade anfallssätten kunde styrkan förbereda sig i god tid för sin  

uppgift. 

 

                                                        
87 Avsnittet bygger på Di Tomasso Thomas 1994: The battle of the black sea, Bravo Company, 3rd Ranger 
Battalion, 75th Ranger Regiment, 3-4 Oct 1993, US Infantry School, Fort Benning, s. 2f.  
88 Bowden, Mark 1999: Black Hawk Down, Bantam Press, London, s.4f.  
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Avseende innovation, så hade TFR, inklusive det understödjande infanteriet tillgång till 

avancerad teknologi och vapensystem som inte motståndarsidan hade. Däremot så 

kunde inte detta övertag användas fullt ut då insatser genomfördes i dagsljus, samt att 

insatsregler och hänsyn till civilbefolkningen gjorde att vissa vapensystem valdes bort.89  

 

Trots att TFR hade tillgång till de främsta av USA:s underrättelsesystem så kunde de inte 

fullt ut dra nytta av dem i den Somaliska stadsmiljön.90 De var också beroende av  

kompletterande personbaserad underrättelseinhämtning [HUMINT]. TFR bedömde 

själva framgångspotentialen till max 50 % om den personbaserade inhämtningen  

fungerade bra och det gjorde den inte.91 

 

4.4.2 Analys av principen sekretess 

När Rangers erhöll uppgiften att förbereda sig för insats var operationssäkerheten  

viktig, bl.a. tilldelades de en fiktiv anledning till varför de skulle åka iväg, vilken var att 

de skulle delta i en snabbinsatsövning.92 Att Rangers befann sig i Somalia läckte till slut 

ut i media och när TFR etablerat sig på Mogadishu flygplats, insåg klanledaren Aideed 

att han var deras fokus. Detta blev också uppenbart när TFR började jobba i  

staden. Dessutom sammanföll TFR etablering med FN:s resolutioner och uttalanden mot 

klanledarna.93 

 

Vid själva tillslagen arbetade TFR med korta tidsförhållanden och det innebar att även 

om det upptäcktes när de lämnade basen med t.ex. helikopter, så hann inte  

motståndarsidan reagera innan TFR var framme vid på målet. 

 

  

                                                        
89 Day 1997, s. 28-33.  
90 Ecklund 2004, s. 41. 
91 Ibid, s. 44. 
92 Di Tomasso 1994, s. 1. 
93 Tavoy, Tal 2009: Are the Principles of War Applicable to Special Task Forces: The RUSI Journal, Vol. 
154:2, s. 58. 
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En negativ konsekvens av TFR strävan av strikt operationssäkerhet var att de inte  

genomförde samverkan och förövningar i tillräcklig omfattning med de konventionella 

amerikanska förbanden, likväl de övriga FN förbanden. Följderna av detta blev  

uppenbara när TFR behövde hjälp under det sjunde genomförandet och bristen på  

förövning visade sig.94 

 

4.4.3 Analys av principen repetition 

Hela TFR påbörjade sin samträning i Fort Bragg, USA snarast efter att förbanden erhållit 

uppgiften att genomföra insats i Somalia.95 I landet fortsatte styrkan att öva så mycket 

de kunde mellan tillslagen. P.g.a. de korta tidsförhållandena som existerade från att de 

erhöll ett utpekat mål till starten av genomförandet, fanns ingen tid att då påbörja  

övning. Allt byggde på de förövade standardförfarandena och den grundlagda  

dugligheten som förbandsenheterna redan hade.96 

 

Den övervägande delen av studiens källor pekar på att TFR genomförde bra  

förberedelser avseende förövningar och framtagande av dessa standardförfaranden. Det 

finns dock också uppfattningar att det fanns brister i form av att de olika  

förbandsenheterna använde sig av olika metoder och besatt olika färdighetsnivå i 

grundläggande stridssituationer. Vidare finns uppfattningen att kulturella motsättningar 

gjorde att samträningsnivå och stämning inom hela TFR kunde varit bättre.97 

 

Bristen på samövning med angränsade förband som utgjordes av FN-förband och övriga 

amerikanska enheter existerade inte. Negativa konsekvenser av detta visade sig tydligt 

när TFR behövde understöd av dem när de tyngdes av förluster och massiv fientlig  

påverkan under den sista delinsatsen.98 

 

I Thomas Di Tomassos redogörelse för sina erfarenheter som plutonchef under  

Operation Gothic Serpent avslutar han med en sammanställning av identifierade  

                                                        
94 Ecklund 2004, s. 43. 
95 Avsnittet bygger på Di Tomasso 1994, s. 1f & 5f. 
96 Ecklund 2004, s. 43. 
97 Tavoy 2009, s. 58 & Bowden 1999, s. 35 & 357. 
98 Ecklund 2004, s. 43. 



Mathias Atterland 140605  
HSU 14-16 
 

Sida 36 av 46 
 

lärdomar. Han lyfter där fram vikten av att öva med rätt utrustning och att öva med 

skarp ammunition Detta tyder på att Rangers upplevde brister i sina förberedelser och 

att de inte genomfört det på rätt sätt och i tillräcklig omfattning.99 

 

4.4.4 Analys av principen överraskning 

Hela konceptet som TFR arbetat fram byggde på taktisk överraskning.100 Tiden från 

start till att målet var säkrat var kort. Styrkan som skulle gripa de eftersökta personerna 

anföll direkt på målet och så snabbt som möjligt, parallellt eller strax därefter, säkrade 

det understödjande infanteriet terrängen runt om anfallsmålet.  

 

Vilseledning användes minimalt. Det gjordes ibland försök genom att starta helikoptrar 

som vilseledning.101 Likaså var tidpunkt för tillslagen något som TFR påverkade i liten 

omfattning. De var beroende av underrättelser som talade om var de eftersökta  

personerna befann sig och när de erhöll dessa underrättelser agerade styrkan. Negativ 

kritik framkommer i litteraturen främst p.g.a. att dagsljusgenomförande och användning 

av standardförfaranden gjorde att den somaliska milisen efter hand hade möjlighet att 

lära sig hur TFR agerade och därigenom minskade överraskningen.102 

 

Avseende fiendens svagheter, så hade TFR ett övertag på i stort sätt alla områden i  

utgångsläget. Inslag av övermod, eller uttrycket ”Victory disease”103 som Tal Tavoy  

använder sig av i sin artikel, bidrog till att vissa underrättelser kring motståndarens  

agerande efterhand förbisågs. Exempel på detta är information om att den somaliska  

milisen använt RPG mot helikoptrar och Aideedklanens styrka runt målet vid den sjunde 

delinsatsen.104  

 

  

                                                        
99 Di Tomasso 1994, s. 23f. 
100 Avsnittet bygger på Di Tomasso 1994, s. 3. 
101 Di Tomasso 1994, s. 3. 
102 Ecklund 2004, s. 43. 
103 Tavoy 2009, s.59. 
104 Ecklund 2004, s. 43. 
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4.4.5 Analys av principen tempo 

Tempo i kombination med överraskning utgjorde en viktig komponent i TFR  

standardförfaranden.105 Det var först när helikoptrar sköts ner och TFR tappade  

kontroll över situationen i den sjunde delinsatsen som tempot avstannade. Målet var 

dock säkrat på samma snabba sätt som vid de tidigare uppdragen, men innan de  

tillfångatagna milismedlemmarna och den egna personalen var tillbaka till basen hade 

tiden avsevärt dragits ut.  

 

Rangers som utgjorde säkringsstyrka, bidrog till tempot i och med att de förhindrade 

milis och folkmassor att påverka gripandet av de eftersökta personerna.106 Dessutom 

ansvarade de för fordonskolonnen i de fall fordon nyttjades för exempelvis  

urdragning.107 

 

Det kan konstateras att det uppstod friktioner p.g.a. att Rangers hade en lägre  

duglighetsnivå än Deltaoperatörerna. Dessa friktioner drog ner tempot och  

exemplifieras med den vådabeskjutning som en grupp Rangers utförde mot  

Deltaoperatörerna under den sjunde delinsatsen.108 

  

                                                        
105 Ecklund 2004, s. 39. 
106 Avsnittet bygger på Di Tomasso 1994, s. 2f. 
107 Di Tomasso 1994, s. 3. 
108 Bowden 1999, s.35. 
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5 Avslutning 

I detta kapitel sammanställs och jämförs de två fallen, slutsatser dras och diskuteras, 

forskningsfrågorna besvaras och förslag på fortsatt forskning ges.   

 

5.1 Sammanfattande analys 

Genom det teoretiska analysramverkets applicering på de två specialoperationer, som 

utgör denna studies fall, identifieras vilken positiv respektive negativ påverkan  

deltagandet av understödjande infanteri hade på McRavens principer för en lyckad  

specialoperation. I figur 4 presenteras en sammanställning av den mest framträdande 

inverkan som det understödjande infanteriet utövade på McRavens principer.  

 

 

 

Principer/ 

Indikatorer 

Op Barras Op Gothic Serpent Kommentarer 

 

Enkelhet (+) Förhindrade att 
fritagningen blev på-
verkad av eld och 
trupp. 
(+) Utgjorde del av en 
taktik motståndaren 
inte förväntade sig. 

(+) Förhindrade att 
gripandestyrkan blev 
påverkad av eld, trupp 
och folkmassor. 
(-) Nyttjade inte all 
teknikövertag som 
fanns tillförfogande. 

 

Sekretess (-) Bidrog till media-
läckor. 

(-) Bidrog till media-
läckor, samt att  
upprepade insatser 
förvarnade  
motståndaren om TFR 
fokus. 
 

 Sekretessen fick till 
följd att TFR inte  
genomförde tillräcklig  
samverkan med övrig  
internationell trupp i 
Mogadishu.  

 Upprepade  
insatser och  
bristande  
samverkan var inget 
som det  
understödjande  
infanteriet själv  
ansvarade för. I det fal-
let hade TFR det  
övergripande ansvaret. 

Repetition (+) Tillgodosåg grund-
lagd duglighet sedan 
tidigare. 

(+) Tillgodosåg grund-
lagd duglighet sedan 
tidigare. 

 Båda  
operationerna  
genomförde  
övningar/förövningar. 
Huruvida dessa var 
fullskaliga framgår ej 
av litteraturen.  
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Överraskning (+) Utgjorde en nöd-
vändig del av ett  
taktiskt koncept. 

(+) Utgjorde en del av 
ett taktiskt koncept. 
(-) Överraskningen 
minskade efter hand 
p.g.a. upprepade  
standardiserade  
insatser. 

 TFR hade det  
övergripande ansvaret 
för upprepade  
standardiserade  
insatser under  
Operation Gothic  
Serpent. 

Tempo (+) Utgjorde del av det 
samtidiga anfallet. 
(-) Innebar inslag av 
vådabekämpning som 
drog ner tempot? 

(+) Utgjorde del av ett 
koncept. Förhindrade 
att gripandestyrkan 
blev påverkad av eld, 
trupp och folkmassor, 
vilket bidrog till högre 
tempo. 
(-) Innebar inslag av-
vådabeskjutning som 
drog ner tempot. 
 

 Från Operation Barras 
finns motstridiga  
uppgifter kring 
huruvida  
granatkastarincidenten 
var en vådahändelse. 

 
Figur 4: Utvisar de framträdande inflytelserna på McRavens principer som det  
understödjande infanteriet utövade under Operation Barras och Operation Gothic Serpent. 
 

Det är viktigt att ha ett antal förhållanden i åtanke vid diskussion om den ena eller andra 

företeelsen:  

- Under Operation Barras ingick inte det understödjande infanteriet  

organisatoriskt i det brittiska specialförbandssystemet, vilket dess  

motsvarighet gjorde i det amerikanska specialförbandssystemet under  

Operation Gothic Serpent. 

- Båda operationerna hade förhållandevis kort om tid till förberedelser innan det 

förväntades att de skulle kunna påbörja insats. 

- Operation Barras bestod av en insats och Operation Gothic Serpent  

bestod av sju delinsatser. 

- Vid Operation Barras uppträdde insatsstyrkan självständigt och under  

Operation Gothic Serpent krävdes samordning med konventionella sidoförband. 

 

Trots dessa förutsättningar framträder ett antal likheter mellan operationerna och den 

inverkan som det understödjande infanteriet bidrog till: 

- Vid samtliga delinsatser löstes uppgiften, även att det amerikanska förbandet 

erhöll stora egna förluster vid den sista delinsatsen under Operation Gothic 

Serpent.  

- Det understödjande infanteriet möjliggjorde för kärnförbanden att lyckas med 

sin huvuduppgift. 
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- Det understödjande infanteriet var en del i ett taktiskt koncept och en helhet 

som behövdes för att lyckas. 

- I båda operationerna hade det understödjande infanteriet skapat en grundlagd 

duglighet avseende de typuppgifter de skall utföra sedan tidigare. Det  

möjliggjorde att tiden för förövning kunde hållas kort i insatsområdet. 

- I båda operationerna inträffar vådahändelser av det understödjande  

infanteriet, vilket är exempel på ökande friktioner som kan uppstå vid tillförsel 

av ett understödjande förband. Friktioner kan innebära sänkning av tempot 

och om friktionerna blir för stora kan det innebära problem för hela insatsen. 

- Under båda operationerna är det ett faktum att deltagande av det  

understödjande infanteriet rapporterades i media. Sannolikt ökar risken för 

media läckor när en insatsstyrka växer i antal inblandade enheter, framförallt 

om de har en ovana att hantera sekretessbelagd information.  

 

5.2 Svar på den övergripande frågeställningen 

Den här undersökningen visar att det understödjande infanteriet utifrån McRavens 

principer bidrog både positivt och negativt vid genomförandet av dessa  

specialoperationer. Sammanställning av detta framgår enligt figur 4. Den mest negativa 

inverkan var att graden av friktioner ökade, vilket tydligast exemplifieras i denna studie 

genom de vådabeskjutningar och avslöjanden till media som följde. Den mest positiva 

inverkan var att det understödjande infanteriet bidrog till insatsstyrkans samlade effekt 

och förmåga i specialoperationerna. Den förmåga som det understödjande infanteriet 

besatt behövdes för att genomföra de taktiska lösningar som båda fallen i denna studie 

nyttjade. De utgjorde en integrerad del av den stridsidé som var framgångsrik.  

Sammanfattningsvis fick integreringen av understödjande infanteri till en övervägande 

del positiv inverkan. 

 

Avseende den teoretiska återkopplingen, så visar denna studie att det understödjande 

infanteriet kan vara en vital del vid genomförandet av specialoperationer.  I de  

slutsatser som McRaven drar utifrån sina fallstudier framgår inte vikten av de  

understödjande förbanden. Denna studie visar att principerna i hans teori förstärks eller 

försvagas genom samtliga prestationer av den personal och de förbandsenheter som  
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ingår i specialoperationen och inte endast de beskrivna spetsförbanden, som oftast  

utgör kärnan i en specialoperation. 

 

5.3 Slutsatser och diskussion 

Slutsatsen av denna undersökning är understödjande infanteriet bidrar till en  

insatsstyrkas samlade effekt och förmåga och de möjliggör för kärnförbanden att lyckas 

med huvuduppgiften. Resultatet i en specialoperation påverkas genom samtliga  

prestationer av den personal och de förbandsenheter som ingår i specialoperationen. 

 

Huruvida resultatet av denna studie går att generalisera till andra specialoperationer 

och till andra nationer är en intressant fråga. En del svar i analyser tenderar att bli  

relativa. Exempelvis framgår det i en del underlag som denna studie refererar till att 

TFR i Operation Gothic Serpent hade dåliga underrättelser och att det innebar att endast 

en insats för varje 20 insatser de planerat genomfördes. I detta sammanhang kan det 

tyckas att inget annat land skulle kunna mobilisera så mycket underrättelseresurser 

som USA och därför skulle insatsen kännetecknas av tillgång till mycket underrättelser. 

När målet dessutom är människor så innebär det att det är omöjligt att i alla situationer 

förstå och bedöma intentioner och beslut hos motståndaren, varför en insats av 20 

kanske är en normal insatsfrekvens.  Ett annat exempel på relativa svar är påståendet 

att McRavens teori gäller små förband. Vad är små förband? Svaret på det torde skilja 

hos en liten nation, jämfört med en stor. Under det sjunde genomförandet i Operation 

Gothic Serpent ingick ett kompani Rangers, en skvadron Delta operatörer, 19 helikoptrar 

och flygplan samt 12 markfordon. Detta skulle vissa hävda var en stor styrka med 

många rörliga delar, medan andra hävdar att det var en liten styrka. Följaktligen  

förtjänar alla teorier en reflektion och aktsamhet i vilka slutsatser som kan dras utifrån 

ett visst underlag.  

 

Möjligheten att generalisera från fallstudier är vanligen svårt och inga insatser är de 

andra helt lika, men med avgränsningen till det taktiska genomförandet som denna 

undersökning har haft, så anser jag att flera lärdomar kan dras och nyttjas vid andra 

motsvarande stridsinsatser på den taktiska nivån. Att fallen i sig besitter en hel del  
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olikheter i dess förhållanden, men ändå utmynnar i ett antal liknande slutsatser talar för 

att det finns ett visst mått av generaliserbarhet.  

  

Även det svenska specialförbandssystemet kan dra lärdom av denna studie och utöver 

genomförd analys så har ett antal andra inflytelser berörts i undersökningen. För att  

ytterligare belysa dessa viktiga punkter för det svenska specialförbandssystemet följer 

en kortare diskussion. 

    

Avseende frågan om vem som bäst kan utgöra det understödjande infanteriet är det  

viktigt att ha i åtanke vilka tidsförhållanden som är aktuella. Har en insatsstyrka lång tid 

för förberedelser, så ökar sannolikheten för att i stort sätt vilket förband som helst kan 

klara uppgiften med rätt uttagning, förberedelser och eventuell materieltillförsel. I  

dagens typuppgifter som ett specialförbandssystem har att lösa, återfinns dock en 

mängd uppgifter där motståndaren bestämmer över tiden. Den här studiens fall är  

exempel på det. En fritagningssituation uppkommer för att en fiende tagit gisslan och 

det är fienden som avgör om och när gisslan släpps, såvida inte ett förband fritar  

densamma. Det finns andra exempel som terrorism, hot om folkmord och andra  

konflikter med inslag av humanitära katastrofer som kan vara föremål för internationell 

intervenering där tidsfaktorn kan vara kort. I dagens värld av hastigt uppkomna kriser 

och situationer tenderar därför tidsfaktorn att vara något som vi själva ofta inte styr 

över.  

 

Tidsförhållandena påverkar också möjligheten till samövning och utveckling av  

gemensamma metoder för de inblandade förbandsdelarna. Även tillgång till utrustning 

och deras interoperabilitet är något som i regel tar tid. I ett litet land som Sverige, är 

möjligheterna begränsade att hastigt tillföra materiel när behov av en insats med  

specialförband uppstår och förband skall sättas in med kort varsel. Ingår inte  

understödjande infanteri som en samövad del i specialförbandssystemet när en  

potentiell uppgift diskuteras, kan beslutsfattarna tvingas vänta på beslutsunderlag innan 

vilka enheter som skall nyttjas bestäms. Därmed riskerar värdefull förberedelsetid att gå 

förlorad. 
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Uthållighet utgör ytterligare en annan aspekt som framförallt mindre nationer snabbt 

känner av vid insatser av längre utsträckning. Insatsen i Afghanistan, som pågått under 

lång tid, utgör ett sådant exempel. Ett specialförbandssystem med en mindre numerär 

har svårt att verka under längre tid och genom tillförsel av ett understödjande infanteri 

ökar dess förutsättningar att genomföra insatser med längre tidsutsträckning.  

 

5.4 Fortsatt forskning 

En naturlig fortsättning på denna studie, vore att applicera Spulaks teori om SOF, för att 

undersöka om det är lämpligt att tillföra understödjande konventionellt infanteri till en 

specialoperation eller hellre nyttja understödjande infanterienheter ingående i ett  

specialförbandssystem. Spulak resonerar om personliga egenskaper och kvalitéer i olika 

förbandstyper. I och med att uttagning och träning är två faktorer som ett  

specialförbandssystem kan påverka hos sin personal är detta en relevant fortsatt  

forskning på denna studies problemområde.  (Se kapitel 1.4.6 avseende Spulaks teori).  

 

Vidare finns en möjlig kunskapslucka, där fortsatt forskning skulle vara möjlig och den 

är att undersöka hur och om McRavens principer är applicerbara på övriga  

insatsförmågor, utöver stridsinsatser, hos Försvarsmaktens specialförband. 

 

Avseende McRavens principer framgår det i hans teori att de alla samverkar för att 

bygga den relativa överlägsenheten, men det vore intressant att studera om principerna 

går att prioritera efter betydelsefullhet.  
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