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ABSTRACT: 

On 10 September 2000, the British Special Forces conducted Operation Barras that aimed to free 

seven soldiers from the Royal Irish Regiment held hostage by a guerrilla group during the civil war 

in Sierra Leone. The problem that the study aims to explain is if the tactical execution was significant 

in the success of the operation and, if so, what was successful. The purpose of this study is to explain 

what made Operation Barras successful by studying its tactical execution. To do this, the principles 

of speed and surprise from McRavens theory of relative superiority have been used to conduct a 

qualitative case study. 

 

The results of the survey show that the principles are used and that they contributed to the success 

of the tactical execution. It was primarily the principle of surprise that could explain why the exe-

cution was successful. The principle of speed was used in the initial stage but this declined because 

of a strong-willed opponent. Those principles provide two perspectives on studying the operation 

and its complexity. The study can fill part of the gap found in research on what it was that made 

operation Barras successful and contribute to further understanding within the area of special oper-

ations. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
Specialförband som militärt instrument har ökat allt mer i takt med den utveckling som skett i 

konflikter och sättet att föra krig.1 Specialförband är mindre enheter av väl utvalda personer, 

vilka är speciellt utrustade och tränade för att använda okonventionella metoder för att nå ope-

rativa och strategiska målsättningar. De kännetecknas av adaptiva, nytänkande och improvise-

rade metoder för att framgångsrikt genomföra specialoperationer.2  

 

Det finns flera definitioner om vad specialoperationer är. I uppsatsen används definitionen en-

ligt Christopher Marsh, Mike Kenny och Nathanael Joslyn.3 De menar att området indelas i två 

delar, första är speciell krigföring, där aktiviteter som irreguljär krigföring, stabiliseringsoper-

ationer och okonventionell krigföring ingår. Andra delen är precisionsoperationer, där aktivi-

teter som förstöra, tillfångata, fritagning och sabotage ingår. Uppdelningen gjordes ursprungli-

gen av U.S. Army Special Operations Command (USASOC) som hade i uppgift att särskilja 

den stora spridningen på specialoperationer.4 Denna uppsats inriktar sig mot precisionsoperat-

ioner och mer specifikt fritagningsoperationer.  

 

Specialoperationer har genomförts sedan andra världskriget fram tills dagens krig mot terrorn. 

Specialoperationer skiljer sig mellan de som når taktiska respektive operativa mål samt mellan 

militär och strategisk effektivitet.5 Det finns begränsat med undersökningar och analyser om 

specialoperationer och det finns få teorier som inriktar sig mot området. Däremot finns det 

mycket dokumentation men lite fakta om specialoperationer då bearbetning och analys saknas 

för att vetenskapligt förklara vad det var som gjorde operationerna framgångsrika eller miss-

lyckade.6 

 

En framgångsrik specialoperation är operation Barras som genomfördes den 10 september år 

2000 av brittiska specialförbandet Special Air Service (SAS). Specialoperationen anses vara en 

av modern tids mest omtalade fritagningsoperation. Operationen syftade till att frita sju soldater 

från the Royal Irish Regiment som hållits gisslan hos en gerillagrupp under inbördeskriget i 

Sierra Leone.7 SAS lyckades även frita ett tjugotal civila som varit gisslan hos gerillagruppen. 

Operationen skickade också ett tydligt budskap till det konfliktdrabbade landet att lag och ord-

ning skulle följas och att britterna var där för att skapa fred.8 Sättet att genomföra operation 

Barras visade sig dessutom vara en ny metod som använts i andra konflikter under senare år.9 

                                                        
1 Marsh, Kiras and Blacksome 2015, 1-2. 
2 Spulak 2007, 2.  
3 Marsh, Kenny and Joslyn 2015, 96-100. 
4 Ibid., 96-100. 
5 Kiras 2006, 112-113. 
6 Marsh, Kiras and Blacksome 2015, 2. 
7 Fowler 2005(2004), 9-11.  
8 Stillwell 2012, 204. 
9 Lewis 2005, 91. 
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1.2 Tidigare forskning 
I följande avsnitt sammanfattas några av de undersökningar och teorier som finns inom områ-

det. Det finns lite skrivet om operationen Barras. Den forskning som beskrivs nedan visar på 

specialoperationers utveckling och den komplexitet de står för. Först beskrivs området utifrån 

en artikel som vädjar om mer forskning, därefter presenteras tre teorier och slutligen beskrivs 

SAS, deras specialoperationer och mer specifikt det som finns skrivet om operation Barras.  

 

I artikeln Special Operations Research: Out of the Shadows diskuteras teorier om specialoper-

ationer, behovet av mer forskning påtalas då området i dagsläget är relativt outforskat. Enligt 

artikeln går det inte att utesluta någon av teorierna utan att specialoperationer är komplexa upp-

gifter som behöver analyseras ur olika perspektiv på flera nivåer taktisk, operativ och strategisk. 

Med hjälp av de teorier som finns bör specialoperationer analyseras och studeras allt eftersom 

dokumentationen blir officiell.10 Enligt artikeln So What? The value of scientific inquiry and 

theory building in special operations research kan forskare behöva använda multipla teorier i 

studier för att förstå olika fenomen i detta komplexa område.11 

 

Det finns teorier om olika nivåer, val av teori följer syftet om vilken nivå som ska analyseras. I 

denna studie är tre teorier intressanta, dessa berör den taktiska nivån och genomförandet av 

specialoperationer. Colin S. Gray har gjort en studie om när specialoperationer lyckas och han 

har tagit fram elva faktorer som ökar sannolikheten för framgång. Han anser att faktorerna är 

självständiga och att faktorerna inte alltid är närvarande utan varierar beroende på fall.12 Wil-

liam H. McRaven beskriver sex principer för att nå relativ överlägsenhet som i sin tur leder till 

framgång.13 McRaven gör en flerfallsstudie av åtta specialoperationer där han beskriver hela 

utförandet från planering, förövning till genomförande. Ytterligare en forskare, Adam Leong 

Kok Wey, använder principer från två kända teoretiker, Sun Tzu och Frontinus, för att förklara 

specialoperationer och dess utfall. I artikeln beskriver Wey hur principer som överraskning, 

flexibilitet, underrättelser och vilseledning kan förklara specialoperationers framgång.14 

 

Anthony King är en av de som har skrivit om SAS, deras specialoperationer och operation 

Barras. Enligt honom finns det få studier om förbandet och dess operationer.15 Kings studie 

innefattar historia om SAS och dess roll i krigföringen sedan andra världskriget fram tills idag, 

hur de trots varierande utfall haft möjligheten att växa som förband och uppgifter globalt i det 

allt mer nedskurna brittiska försvaret.16 King beskriver att deras huvuduppgift under senare tid 

blivit fritagning och hur mycket de tränar för att kunna lösa denna uppgift. De har till och med 

tränat med drottningen själv som gisslan.17 Enligt honom var operation Barras ett exempel på 

                                                        
10 Marsh, Kiras and Blacksome 2015, 4f. 
11 Marsh, Kenny and Joslyn 2015, 90. 
12 Gray 1999, 3. 
13 McRaven 1996, 4-11. 
14 Wey 2014, 135-138. 
15 King 2009, 646. 
16 Ibid., 649-651. 
17 Ibid., 656. 
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hur förövning gjorde att de ”dansade” sig igenom genomförandet och vidare ledde till fram-

gång.18 Å andra sidan hävdar Grey att det taktiska genomförandet har stor betydelse för om en 

specialoperation skall lyckas eller inte, detta nämner inte King.19 

 

Andrew M. Dorman studerade hela konflikten i Sierra Leone och här finns händelsen vid fri-

tagningen med som en liten del. I sin analys lyfter han upp aspekter som att paralysera motstån-

daren med en stor styrka och genom ett kraftigt understöd minska riskerna inom specialoperat-

ionen.20 Några slutsatser om genomförandet görs inte utan de slutsatser som dras handlar om 

specialoperationens betydelse för det fortsatta arbetet under konflikten som helhet.21 Utöver 

dessa finns det två svenska studier som studerat operation Barras, den ena är Ronny Modigs 

studie som syftar till att visa möjligheter och begränsningar i nyttjandet av specialförband för 

Europeiska Unionen.22 För att svara på detta analyseras ett flertal fall för att visa specialförban-

dens breda användningsområde. Den andra studien görs av Mathias Atterland, vars studie syftar 

till att studera om nyttjande av reguljärt infanteri som understöd vid specialoperationer är en 

fördel eller belastning för specialoperationens genomförande.23 

1.3 Problemformulering 
Som framgått tidigare finns kunskapsluckor i forskningen om specialoperationer. Genom att 

analysera framgångsrika specialoperationer kan vi lära och öka sannolikheten för framgång i 

framtida operationer. Detta är intressant då användningen av specialförband har ökat och fått 

en mer framträdande roll i krigföringen. Det saknas forskning som specifikt undersöker eller 

analyserar det taktiska genomförandet av operation Barras. Uppsatsens avsikt blir således att 

förklara om och i så fall hur det taktiska genomförandet påverkade specialoperationens fram-

gång. Uppsatsens bidrag till forskningen blir att svara på problemformuleringen, hade det tak-

tiska genomförandet av specialoperationen betydelse för dess framgång och om ja vad var det 

som gjorde den framgångsrik?  

1.4 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att undersöka genomförandet av operation Barras för att förklara hur och 

varför den blev framgångsrik. För att förklara detta används två av McRavens principer som 

utgör grunden för att analysera vad det var som gjorde det taktiska genomförandet framgångs-

rikt. Principerna är hastighet och överraskning. Frågeställningen blir således: 

Kan principerna hastighet och överraskning förklara varför operation Barras taktiska genom-

förande blev framgångsrikt och i så fall vad dess framgångsfaktorer var? 

  

                                                        
18 King 2009, 654-657. 
19 Gray 1999, 18. 
20 Dorman 2009, 112. 
21 Ibid., 113-114. 
22 Modigs 2004. 
23 Atterland 2014. 
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1.4.1 Forskningsfrågor 

- Finns evidens att principen hastighet användes och i så fall hur användes principen i 

det taktiska genomförandet av operationen? 

- Finns evidens att principen överraskning användes och i så fall hur användes principen 

i det taktiska genomförandet av operationen? 

- Är det möjligt att utifrån principerna hastighet och överraskning förklara vilka fram-

gångsfaktorerna var i det taktiska genomförandet av operation Barras? 

1.5 Avgränsningar 
Det är endast det taktiska genomförandet, från det att observationsgruppen påbörjar underrät-

telseinhämtningen till det att styrkan lämnar området efter genomförd operation, som denna 

uppsats ämnar att studera. Vilket lett till en avgränsning av teorin. Avgränsning innebär att 

endast två av McRavens sex principer kommer att undersökas. Det är ursprungligen tre princi-

per som inriktar sig mot det taktiska genomförandet av en specialoperation och av dessa tre 

kommer två användas i studien. Den tredje principen, syfte, används inte. En av anledningarna 

till att principen är svår att analysera är på grund av bristfälligt material om vilka personer som 

var med vid genomförandet och deras upplevelser. Detta grundar sig till stor del på den sekre-

tess som omgärdar specialoperationer.  

 

En ytterligare begränsning för studien är att det saknas ett motståndarperspektiv då sådant 

material är svårt att få tag på. Detta har lett till att principen överraskning analyseras enbart 

utifrån ett underrättelseperspektiv. Båda dessa avgränsningar beskrivs mer ingående i teorika-

pitlet.  

1.6 Disposition 
Inledningskapitlet beskriver bakgrunden till problemet, tidigare forskning inom området, stu-

diens problemformulering och syfte samt frågeställning med tillhörande forskningsfrågor. In-

ledningskapitlet syftar till att ge läsaren en bakgrund om ämnet. I teorikapitlet redovisas vald 

teori samt de variabler som kommer användas. I metodkapitlet redovisas vald forskningsdesign 

och metod som operationaliseras för att analysera specialoperation Barras. I analyskapitlet ge-

nomförs analysen och resultatet av analysen redovisas utifrån upprättat analysredskap. I avslut-

ningskapitlet redovisas och diskuteras resultaten och förslag ges till vidare forskning. Därefter 

kommer en reflektion om studien samt resultatets betydelse för professionen. Slutligen återfinns 

litteraturförteckning med det material som används i undersökningen.  
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2. Teori 

2.1 Introduktion till teorin om relativ överlägsenhet 
Valet av studiens teori har utgått från vad som skall studeras. Den teori som valts anses mest 

lämpad för att analysera genomförandet av operation Barras. Först kommer begreppet framgång 

som är centralt i studien att definieras därefter beskrivs teorin om relativ överlägsenhet.  

 

Begreppet framgång är centralt i studien och behöver därför definieras. McRaven definierar 

inte själv begreppet framgång men följande beskrivning kan utläsas, för att framgång ska upp-

nås skall genomförandet leda till uppfyllnad av de mål som fanns för operationen. Denna be-

skrivning utgör definitionen för framgång i studien. Därav är definitionen för misslyckande det 

motsatta, att det taktiska genomförandet inte leder till uppfyllnad av de mål som var uppsatta 

för operationen. 

 

McRavens teori om relativ överlägsenhet utgör studiens teoretiska grund. I sin magisteravhand-

ling beskriver McRaven sin teori om relativ överlägsenhet för första gången. Avhandlingen 

skrev McRaven när han var officer vid det amerikanska specialförbandet Navy SEALS (Sea 

Air Land).24 Syftet med teorin var att kunna förklara varför specialoperationer lyckas.25 Teorin 

om relativ överlägsenhet bygger på sex principer; planering sker efter enkelhet, förövning efter 

sekretess och repetition samt genomförande efter hastighet, syfte och överraskning.26 Utöver 

dessa principer beskrivs hur de moraliska faktorerna mod, intellekt, djärvhet och uthållighet 

krävs för att tillgodose att krigets friktioner inte drabbar de egna principerna utan blir till ope-

ratörernas, specialförbands soldater, fördel.27 

 

Relativ överlägsenhet är när det genomförande förbandet har överkommit svårigheterna och 

tagit initiativet över operationen, då är sannolikheten högre att operationen blir framgångsrik. 

För att lyckas med en specialoperation är det enligt McRaven viktigt att så tidigt som möjligt 

uppnå relativ överlägsenhet. Om relativ överlägsenhet går förlorad är det svårt för ett special-

förband, på grund av dess storlek, att återfå initiativet och därmed kommer specialoperationen 

troligen att misslyckas.28 Enligt McRaven behöver alla sex principer finnas med för att en spe-

cialoperation skall bli framgångsrik och han beskriver att principerna är beroende av varandra.29  

 

                                                        
24 McRaven 1996. 
25 Ibid., 1.  
26 Ibid., 4-11. 
27 Ibid., 11. 
28 Ibid., 4-7. 
29 Ibid., 8. 
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Figur 1, McRavens pyramid om relativ överlägsenhet.30 

 

McRavens teori om relativ överlägsenhet är svår att förhålla sig till då hans definition av prin-

ciperna är generell och fragmenterad. Principerna skulle därför även kunna ses som kriterier 

eller variabler. Hans definitioner av principerna kan till stor del förklaras som beskrivningar 

med tillhörande exempel utifrån undersökningens fall. Det som exemplifieras överensstämmer 

inte alltid med den definition han ger. De oklara definitionerna gör att beskrivningar av exempel 

inte klart kan påvisa tydliga orsakssammanhang, det blir således inte tydligt hur principerna är 

beroende av varandra. En fördel med denna otydlighet är att den möjliggör att använda princi-

perna som oberoende principer. För att göra McRavens principer tydligare kommer andra teo-

retiker att användas, detta då de på ett tydligare sätt definierar principerna. I och med denna 

kritik mot McRavens teori så kan principerna anses som oberoende i analysen av operation 

Barras.  

2.2 Studiens teori  
Då studien syftar till att undersöka just det taktiska genomförandet av operation Barras är det 

principerna hastighet, syfte och överraskning som inledningsvis blir intressanta. I avsnittet ne-

dan beskrivs principerna och de val som gjorts.  

2.2.1 Överraskning 

Principen handlar om att överraska en motståndare som är förberedd på en attack, detta genom 

att använda vilseledning, välja rätt tidpunkt och hitta sårbarheter hos motståndaren. Utgångs-

punkten är att göra det mest otänkbara eller mest ologiska för att uppnå överraskning.31 För att 

konkretisera vad McRaven beskriver så skulle vi kunna se ett samband mellan överraskning 

och beslutsprocess. Detta samband skriver James D. Kiras om, han använder John Boyd för att 

förklara hur vi effektivast når systemkollaps för att nå ett avgörande. Boyd menar att det handlar 

                                                        
30 McRaven 1996, 11. 
31 Ibid., 16-19. 
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om att komma innanför motståndarens beslutprocess och dess OODA-loop (observera, orien-

tera, besluta och agera).32 En annan som skrivit om beslutsprocesser och vad som påverkar dem 

är Fredrik Bynander. Med hjälp av hans definition så skulle beslutsprocessen i detta exempel 

innebära att motståndaren inte skall kunna förutse en händelse varken i tid eller rum, för att på 

så sätt neka motståndaren möjlighet till förberedelser och fördröja dess agerande. Enligt By-

nander handlar det om att motståndaren då måste förstå problemet på nytt och vilka alternativ 

som finns innan denne agerar.33 Förhållningsättet innebär således att överraskning är nödvändig 

för att ett specialförband skall lyckas attackera en större och förberedd motståndare.34 

2.2.2 Hastighet 

Hastighet är enligt McRaven kopplad till tid. Tiden kan variera om specialoperationen möter 

motståndaren direkt genom strid eller indirekt, att undvika motståndaren genom ett dolt upp-

trädande. Enligt McRaven kommer även utrustningen som används under operationen påverka 

hastigheten vilket betyder att denna skall vara noggrant utvald. Förenklat handlar det om att på 

snabbast möjliga sätt lösa tilldelad uppgift för att ha så lite exponeringstid som möjligt och 

minska sannolikheten för upptäckt eller motattack från motståndaren. Vissa doktriner menar att 

hastighet inte är avgörande, medan McRaven anser att det har mindre betydelse för ett vanligt 

förband men i specialoperationer är det avgörande för att lyckas och därmed uppnå relativ över-

lägsenhet. Hastighet påverkar enligt McRaven enbart specialförbandet av friktioner och därför 

skall hastighet uppnås oavsett motståndarens reaktion.35 Detta innebär att hastighet ökar san-

nolikheten för framgång då motståndaren inte tillåts ta eller återfå initiativet. 

2.2.3 Syfte 

Första steget inför en operation innebär att förstå vad det är som skall uppnås, vilka uppgifterna 

är och vad som är kritiskt i uppdraget. På detta sätt kan varje soldat, oavsett händelseförlopp, 

ta ett beslut för att behålla initiativet. Enligt McRaven handlar principen om den enskilda sol-

datens engagemang, att han känner en mening i uppdraget och har en inre drivkraft att lösa 

uppgiften. Varje soldat ska känna för uppgiften och vara beredd att offra sitt liv för att nå fram-

gång i specialoperationen.36 För att ytterligare konkretisera vad syfte innebär, kan Aaron Anto-

novsky teori om känsla av sammanhang (KASAM) användas, som bygger på begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet som framgångsfaktorer.37 För att angripa en större motstån-

dare och/eller som är förberedd så krävs det stort mod och vilja för att lyckas. Detta innebär att 

om syftet är starkt hos de som skall genomföra attacken så ökar sannolikheten till seger.  

 

För att kunna undersöka principen syfte skulle studien behöva analysera någon av de personer 

som var med under genomförandet. Eftersom det är sexton år sedan operationen genomfördes 

så är det inte praktiskt genomförbart att göra analysen inom ramarna för uppsatsen och den 

sekretess som råder. På grund av denna problematik kommer denna princip inte att användas i 

analysen.  

                                                        
32 Kiras 2006, 29-30. 
33 Bynander 2015, 45. 
34 McRaven 1996, 16-19. 
35 Ibid., 19-21. 
36 Ibid., 21-23. 
37 Antonovsky 2005, 42. 
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2.3 Variabler 
Utifrån beskrivningarna och definitionerna om principerna hastighet och överraskning har föl-

jande centrala faktorer kunnat utläsas som kommer utgöra studiens variabler. Vad dessa innebär 

och hur dessa ska mätas kommer beskrivas ytterligare under operationaliseringen i metodka-

pitlet.  

 

Hastighet  

- Tiden 

- Motståndaren 

- Utrustningen 

Överraskning 

- Vilseledning 

- Rätt tidpunkt 

- Sårbarhet  

Tabell 1, Studiens variabler. 

2.4 Sammanfattning 
Då uppsatsen enbart fokuserar på det taktiska genomförandet av en fritagningsoperation så an-

ses McRavens principer hastighet och överraskning vara de mest intressanta att använda för 

undersökningen. Valet att inte använda principen syfte berodde på dess komplexitet att genom-

föra en valid undersökning med det material som finns att tillgå.  

3. Metod och material 
I kapitlet redovisas och diskuteras valet av fall samt studiens material. Därefter redovisas stu-

diens valda metod och hur den tillsammans med studiens teori har operationaliserats för att 

genomföra inhämtning och analys. Val av fall, material, metod och tillvägagångssätt är bety-

dande för studiens validitet och reliabilitet. Därför kommer de val och svårigheter som upp-

kommit lyftas och diskuteras i respektive del. I slutet av kapitlet kritiseras operationaliseringen.  

3.1 Val av fall 
Fallet är inte en typisk undersökningsenhet för specialoperationer då dessa, som definierades 

inledningsvis, innebär en vid bredd av uppgifter. Därför kan inte resultatet av operationen helt 

generaliseras till en grupp av specialoperationer.38 På samma sätt kan inte tidigare specialoper-

ationer helt generaliseras till operation Barras heller. Däremot kan fallet anses vara en typisk 

undersökningsenhet av en fritagningsoperation. Metoden att använda en kombinerad styrka 

med reguljära förband var inte vanlig när operation Barras genomfördes. De kombinerade styr-

korna har blivit allt vanligare idag vid liknande operationer. Detta kommer finnas i åtanke när 

resultat och slutsatser av studien presenteras. Dessa utgör de praktiska överväganden som gjorts 

när fallet har valts ut.39 

 

Det som var speciellt med operation Barras var att det var första gången SAS och SBS (Special 

Boat Service) arbetade i sammansatta grupper. Det var också första gången de genomförde en 

                                                        
38 Denscombe 2009, 65. 
39 Ibid., 64. 
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operation tillsammans med ett reguljärt förband, första bataljonen ur fallskärmsjägarregemen-

tet. Detta blev den första kombinerade anfallsstyrka i en specialoperation i britternas historia.40 

Några år efter operationen skapade britterna en officiell understödsenhet åt specialförbanden 

där bland annat första fallskärmsjägarregementet var en del. Detta var alltså början på en ny 

metod att genomföra specialoperationer. Vilket använts av Storbritannien och andra länder i 

konflikter som Afghanistan och Irak.41 

3.2 Material och källkritik 
I avsnittet nedan redogörs materialet och det kritiska förhållningsättet som används. Syftet med 

förhållningsättet är att ha god validitet och underbygga slutsatser i studien.  

 

Specialoperationer har ofta hög operationssäkerhet vilket innebär en hög grad av sekretess både 

innan, under och efter genomförandet. Det material som finns om dessa kräver därför kritisk 

granskning innan det används annars kan validiteten ifrågasättas. Det material som finns om 

fallet är förhållandevis begränsat och utgörs i denna studie huvudsakligen av ett fåtal böcker 

som beskriver operationen på en detaljerad och taktisk nivå.  

 

För att kunna genomföra studien kommer det material som finns om genomförandet att använ-

das men hanteras med ett källkritiskt förhållningsätt.42 Det förhållningssätt som används i grun-

den till att bedöma materialets trovärdighet utgörs av fyra regler äkthet, oberoende, samtidighet 

och tendens.43 Äkthet, handlar om att bedöma innehållet, är sammanhangen rimliga och äkta.44 

Oberoende handlar om att försöka fastställa om berättelsen är oberoende och om det går att 

bekräfta det som står med andra källor.45Samtidighet handlar om att bedöma trovärdighet kopp-

lat till tid mellan händelsen och exempelvis en intervju. Ju längre tid som går desto mer detaljer 

försvinner då det är så människans hjärna fungera.46 Tendens handlar om att bedöma författaren 

för att få en uppfattning om dennes bakgrund och förhållningssättet påverkar trovärdigheten.47  

 

Utifrån ovanstående beskrivna förhållningsätt och regler har en helhetsbedömning gjorts på det 

material som använts i studien. Böckerna som använts för analysen är Operation Barras48, Op-

eration Certain Death49 och SAS and elite forces guide: special forces in action50. Motivet till 

detta urval är att böckernas innehåll detaljerat beskriver det taktiska genomförandet som krävs 

för undersökningen.  

 

Böckerna Operation Barras och Operation Certain Death bygger till stor del på intervjuer av 

de som genomförde operationen, detta medger vissa svårigheter. Att bedöma äktheten är svårt 

                                                        
40 Lewis 2005, 91. 
41 Ibid., 91. 
42 Esaiasson et al. 2012, 279f. 
43 Ibid., 281. 
44 Ibid., 282. 
45 Ibid., 283f. 
46 Ibid., 284f. 
47 Ibid., 285f. 
48 Fowler 2005(2004). 
49 Lewis 2005. 
50 Stillwell 2012. 
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när författaren inte avslöjar vilka intervjupersonerna är på grund av sekretess. Källan anses ändå 

vara trovärdig då författarna är auktoritära i området och källan har använts i andra studier. 

Utöver ovanstående problem så är boken publicerad 2004 och operationen utfördes år 2000, 

vilket innebär att det i värsta fall är fyra år mellan intervjuerna och operationen vilket gör att 

regeln samtidighet medger kritik. Tiden kan göra att detaljer glöms vilket i sin tur minskar 

trovärdigheten i en text. Detta har gjort att regeln om oberoende blivit allt viktigare.51  

 

Boken SAS and elite forces guide: special forces in action bygger på fakta från öppen doku-

mentation. Även här skulle äktheten kunna ifrågasättas då referenser om vilket material som 

används saknas. Äktheten i boken anses ändå vara god då även denna författare är auktoritär i 

området. Samtidigheten är inte lika påtaglig då tiden i detta fall medger ett bredare underlag av 

källor som författaren kunnat använda.  

  

Då stora delar av materialet omfattas av sekretess har endast öppna källor kunnat användas. 

Vilket gjort att samstämmigheten i vissa fall enbart blir mellan två av de tre källorna som redo-

visats ovan. Den oberoende regeln blir därför bara till del uppfylld då just bara två källor kan 

jämföras och i vissa fall är båda byggda på intervjuundersökningar. Tendens i innehållet kan 

anses finnas då samtliga författare är britter vilket skulle kunna innebära att data är vinklad ur 

ett brittiskt perspektiv. Vidare kan detta innebära att även denna studie har tendens. Men då de 

alla tre är auktoritära i området och de upplevs som objektiva anses inte det inte skada studiens 

validitet.  

3.3 Teorikonsumerande metod 
Denna studie ämnar förklara händelser och faktorer i ett specifikt fall utifrån två principer, vil-

ket innebär att en teorikonsumerande metod används. Närmare bestämt en förklarande fallstu-

die då det är orsaker i fallet som skall förklaras.52 En fallstudie anses relevant då den syftar till 

att på djupet undersöka fallet för att upptäcka hur olika orsaker i ett fall kan påverka varandra.53 

Vidare kan en fallstudie reda ut komplexiteten om hur saker är sammanlänkade i det givna 

fallet. Det stora värdet med en fallstudie är att den kan erbjuda en förklaring till varför resultaten 

uppstår och inte bara vad resultaten är.54 Detta innebär att det är viktigt att förklara och redogöra 

för själva processen för att kunna följa vägen till resultaten. Dessutom tillåter den ett eklektiskt 

förhållningssätt, dvs. användning kan ske av olika sorters källor och forskningsmetoder.55 

 

Utöver den förklarande fallstudien kommer en kvalitativ textanalys användas när material in-

hämtas och analyseras.56 Den kvalitativa textanalysen syftar till att få en helhetsbild av materi-

alet och på så sätt finna det som kan ligga dolt i texten. Därför kräver kvalitativ textanalys 

noggrann och upprepad genomläsning.57 Den kvalitativa textanalysen kan förenklat förklaras 

                                                        
51 Esaiasson et al. 2012, 284f. 
52 Denscombe 2009, 63. 
53 Ibid., 59-60. 
54 Ibid., 60. 
55 Ibid., 61. 
56 Esaiasson et al. 2012, 213. 
57 Ibid., 210. 
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som att frågor ställs till materialet för att sedan genom aktiv läsning finna svaren till ställda 

frågor.58 För att genomföra detta kommer ett analysredskap utifrån variabler utformas, detta för 

att genomföra studiens inhämtning och analys.59 Analysredskapet är till för att underlätta stu-

diens genomförande genom att skapa precision och systematik samtidigt som det hjälper läsaren 

att förstå hur analysen går till, precisionen skapar också högre reliabilitet.60 

 

Fördelarna med designen är den medger en grundlig undersökning av fallet och utifrån teorier 

(principer) kan vi förhoppningsvis förklara vad och varför vissa orsaker var viktigare än andra. 

Analysredskapet med dess variabler gör det tydligt vad det är som analyseras vilket ökar vali-

diteten och möjligheten att reproducera arbetet. Det är transparant för läsaren som tydligt kan 

följa processen.61  

 

Nackdelar med det valda tillvägagångsättet är att studien enbart undersöker ett fall, vilket gör 

det svårt att generalisera och dra slutsatser.62 Detta kommer därför lyftas i diskussionsavsnittet 

i avlutningskapitlet. Genom att använda ett analysredskap ställs frågor till texten och svaren 

blir därefter. Det blir därför viktigt att vara flexibel i processen för att just se helheten i det 

material som inhämtas och inte begränsas av analysverktyget. Utöver detta så måste forskaren 

försöka vara objektiv och ha en öppenhet så att inte forskarens värderingar och förförståelse 

påverkar inhämtningen och analysen. Detta uppnås genom att vara öppen och medveten om sin 

förförståelse. Öppenhet och kritiskt förhållningssätt kommer därför prägla undersökningen och 

eventuella svårigheter i form av val eller bedömningar kommer därför lyftas.63 

3.4 Operationalisering  
Detta avsnitt syftar till att förklara hur teori och metod har sammanvävts och operationaliserats. 

Variablerna kommer definieras och kriterier tas fram för att tydliggöra vad som eftersöks i stu-

dien. Slutligen kommer analysredskapet att utformas och användas där det för läsaren blir trans-

parant hur data tolkas och analyseras med utgångspunkt från variablerna.  

 

En tydlig operationalisering är viktigt av framförallt två skäl, det ena är att den skapar en tydlig 

struktur som gör att undersökningen svarar på forskningsfrågorna.64 Det andra är att en tydlig 

operationalisering ger utomstående en inblick i hur undersökningen har genomförts och bedöm-

ningar gjorts.65 Denna inblick är viktig för att öka undersökningens validitet, samt för att göra 

studien reproducerbar.66  

 

Variablerna som presenterades i teorikapitlet kommer utgöra grunden för analysen och använ-

das som glasögon då data inhämtas. För att bedöma om en variabel är närvarande eller inte har 

                                                        
58 Esaiasson et al. 2012, 211. 
59 Ibid., 137. 
60 Ibid., 214-215. 
61 Denscombe 2009, 386. 
62 Ibid., 68. 
63 Ibid., 385f. 
64 Yin 2007, 39. 
65 Ekengren 2006, 77-78. 
66 Denscombe 2009, 386. 
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kriterier definierats. Därefter beskrivs hur en variabel var närvarande genom indikatorer som 

eftersöks i materialet, dessa har tagits fram utifrån variabelns kriterier. Utöver analysen så hjäl-

per variablerna och dess indikatorer dessutom till med att rikta vår inhämtning av data till det 

som är relevant för denna undersökning. Variablerna kan ses som ledstänger såväl för studien 

som för läsaren.67 Variablerna, kriterierna och indikatorerna utgör analysredskapet och förkla-

ras ytterligare senare i avsnittet.  

 

Det finns en risk att den operationalisering som gjorts påverkar att inhämtningen och analysen 

enbart riktas mot variablernas kriterier och indikatorer som beskrivits, samt det forskaren är 

intresserad av. Därför är det viktigt att det finns distans, objektivitet och ett flexibelt förhåll-

ningsätt till analysredskapet under inhämtningen så att analysen får med helheten. Finns andra 

förklaringar eller faktorer som är rivaliserande till överraskning eller hastighet i texterna som 

har förklarande kraft, behandlas dessa i diskussionsavsnittet. Även avsaknad av variabler kom-

mer redovisas.  

 

Då undersökningen syftar till att svara på frågeställning, Kan principerna hastighet och över-

raskning förklara varför operation Barras taktiska genomförande blev framgångsrikt och i så 

fall vad dess framgångsfaktorer var? kommer data som både är samstämmig och motstridig 

mot variablerna att redovisas i analysen. Analysredskapet är framtaget för att bedöma om och 

hur variablerna kan förklara principernas närvaro och förklaringskraft i genomförandet. Ett 

motsattsförhållande till variablerna kan vara förklarande till varför andra variabler fanns närva-

rande. Även om en variabel är frånvarande så ses även detta som ett resultat av analysen.68 

 

I kommande två avsnitt har variablerna och kriterierna definierats, och indikatorer tagits fram 

för att underlätta inhämtningen och analysen. 

3.4.1 Variabler för hastighet 

Tiden 

Enligt McRaven är tiden för hur länge uppdraget pågår väsentlig för att uppdraget ska bli fram-

gångsrikt eller inte. Men han anger inga tider för vad som är snabbt och vad som är långsamt. 

Det enda som finns är hans tabell om när relativ överlägsenhet uppnås i de fall han studerat. 

För att göra variabeln mätbar så kommer McRavens tabell för relativ överlägsenhet att använ-

das och relativ överlägsenhet skall uppnås inom 30 minuter.69 Enligt McRaven så innebär det 

konkret att specialförbandet styr striden och deras uppgifter är lösta men att de fortfarande kan 

vara kvar på platsen.  

 

Kriterier 

För att variabeln skall anses vara uppfylld måste huvuduppgifter i specialoperationen vara löst 

inom 30 minuter eller att hela genomförandet är över inom denna tid.  

  

                                                        
67 Esaiasson et al. 2012, 214f. 
68 Denscombe 2009, 386. 
69 McRaven 1996, 20-21. 
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Indikatorer som eftersöks i texten blir därför:  

Genomfördes uppdraget inom tidsramen på 30 minuter?  

- Hur lång tid tog det att lösa uppgiften? 

- Hur lång tid tog genomförandet? 

 

Motståndaren 

Enligt McRaven så skall motståndarens reaktion inte påverka hastigheten. Motståndaren skall 

inte heller ges möjlighet att genomföra motanfall och han beskriver att ju längre tid operationen 

pågår desto större möjlighet får motståndaren att samla sig och genomföra ett motanfall.70  

 

Kriterier 

För att variabeln skall anses vara uppfylld får inte hastigheten ha påverkats av motståndarens 

reaktion. Skador, strid eller motattack får därmed inte påverkat hastigheten. 

 

Indikatorer som eftersöks i texten blir därför:  

Påverkade motståndaren hastigheten i genomförandet?  

- Blev det strid och hur påverkade det hastigheten? 

- Fick de skador och hur påverkade det hastigheten? 

- Fick de möjlighet att genomföra motattack och hur påverkade den hastigheten? 

 

Utrustning 

Enligt McRaven kan operatörernas utrusning påverka hastigheten, samtidigt som de behöver 

utrustning för att lösa sin uppgift, det handlar om att finna en balans.71 Gray betonar vikten av 

att operatörerna har lämplig utrusning för att nå tillräcklig verkan och skydd samtidigt bör inte 

utrustningen påverka hastigheten mer än nödvändigt. Utöver detta behöver utrustningen som 

används fungera och vara problemfri.72  

 

Kriterier 

För att variabeln skall anses uppfylld måste det ha funnits en medveten bedömning om vilken 

utrustning som skall användas för den specifika operationen. Utrustningen ska ha fungerat 

ändamålsenligt och inte påverkat hastigheten negativt. Exempelvis skall utrustningen varit till-

räcklig på så vis att man inte haft för lite utrustning, för tung, utrustning man inte har behov av 

eller icke ändamålsenlig utrustning.   

 

Indikatorer som eftersöks i texten blir därför:  

Påverkade utrustningen hastigheten i genomförandet? 

- Hur och vem fastställde utrustningen?  

- Hur användes utrustningen som medtogs? 

- Hur fungerade utrustningen, var den problemfri? 

                                                        
70 McRaven 1996, 20-21. 
71 Ibid., 21. 
72 Gray 1999, 18. 
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3.4.2 Variabler för överraskning 

Principen överraskning är ofta beroende av motpartens perspektiv för att kunna mäta om över-

raskning uppnåddes eller inte. Men McRavens definition inriktar sig mer mot att beskriva över-

raskning som ett sätt att förvirra motståndaren och därmed påverka beslutsprocessen. Därför 

görs bedömningen att principen går att mäta utan ett motståndarperspektiv, detta med hjälp av 

Wey. Enligt Wey är underrättelse en viktig del i överraskningen, den kan ge preciserad kunskap 

om motståndaren och dennes sårbarheter.73 Även i Grays teori återfinns beskrivningar om hur 

uppdaterad, väsentlig och detaljerad underrättelse om uppdragets objekt är nödvändigt för fram-

gång.74 Utifrån dessa två perspektiv kan variablerna exemplifieras och bli mätbara utifrån 

underrättelseinhämtning, för att genom dessa bedöma om de uppnådde överraskning i genom-

förandet.   

 

Vilseledning 

Enligt McRaven innebär vilseledning att leda bort motståndarens uppmärksamhet från den an-

fallande styrkan, alternativt fördröja motståndarens respons tillräckligt länge för att den anfal-

lande styrkan skall överraska motståndaren.75 Denna variabel innebär att skapa förvirring hos 

motståndaren genom att fördröja eller dra åt sig uppmärksamheten för att på så sätt vara först 

att ta initiativet.  

 

Kriterier 

För att variabeln skall anses vara uppfylld skall det vidtagits åtgärder för att dra åt sig uppmärk-

samheten eller vidtagit åtgärder för att fördröja motståndarens reaktion från den anfallande styr-

kan. 

 

Indikatorer som eftersöks i texten blir därför:  

Genomfördes åtgärder för att fördröja motståndarens reaktion eller ta bort uppmärksamheten 

från anfallsstyrkan? 

- Vilka åtgärder vidtogs för att påverka motståndarens reaktion? 

- Hur genomfördes anfallet? 

- Vilka åtgärder genomfördes för att fördröja motståndaren? 

 

Rätt tidpunkt 

Valet av tidpunkt när anfallet skall genomföras är enligt McRaven viktig för att lyckas med 

överraskningsmomentet. Han menar att kunskap om motståndarens rutiner är avgörande för att 

kunna anfalla när motståndaren är så oförberedd som möjligt.76 Det är en vanlig uppfattning att 

de flesta specialoperationer sker i mörker men detta är inte alltid fallet utan varierar från fall till 

fall. Det blir inte en överraskning om specialförband alltid anfaller i mörker, därför måste de 

göra en bedömning när rätt tidpunkt är för respektive specialoperation. Denna variabel är knu-

ten till tid och vid vilken tidpunkt anfallet skall genomföras.  

                                                        
73 Wey 2014, 136. 
74 Gray 1999, 17. 
75 McRaven 1996, 17. 
76 Ibid., 18. 
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Kritik kan riktas mot McRaven och variabeln, ordet rätt och i detta fall rätt tidpunkt är ett 

ospecifikt utryck som kan ha olika innebörd. Därför fastställs i denna studie att variabeln rätt 

tidpunkt innebär att specialförbandet har identifierat vad de anser vara den tidpunkt där de får 

ut mest effekt av anfallet och överraskningsmomentet. Med andra ord deras bedömning av rätt 

tidpunkt utifrån en analys av underrättelser.  

 

Kriterier 

För att variabeln skall anses vara uppfylld ska det framgå att specialförbandet hade specifika 

underrättelser som gjorde att de kunde fastställa tidsrutiner, alternativt att de fick tidsaktuell 

information om när specialoperationen kunde påbörjas. 

  

Indikatorer som eftersöks i texten blir därför:  

Genomfördes anfallet vid rätt tidpunkt?  

- Hur var underrättelseläget om tidsrutiner?  

- Hur gjordes överväganden om när operationen skulle genomföras?  

- Hade de tidsaktuell information och i så fall hur påverkade det anfallet? 

 

Sårbarhet 

Det är viktigt att finna och utnyttja sårbarheterna hos motståndaren. Med sårbarhet menar 

McRaven de fysiska förhållandena, exempelvis var motståndaren har minst bevakning, vilken 

terräng blir mest fördelaktig för den anfallande styrkan samt hur skall anfallet genomföras.77 

Fysiska förhållanden hos motståndaren påverkar huruvida anfallet ska ske underifrån, i sida 

eller ovanifrån. Samtidigt beskriver McRaven att det också kan handla om att göra det mest 

osannolika, exempelvis att anfalla där motståndaren anser sig vara starkast.78 Då rätt tidpunkt 

är kopplad till tid är denna variabel kopplad till plats och hur specialoperation skall genomföras.  

 

Likt kritiken mot rätt tidpunkt är även variabeln sårbarhet svår att förhålla sig till, då även 

denna kan ha flera innebörder. I denna studie fastställs därför att variabeln sårbarhet innebär 

att specialförbandet har fastställt vad de anser vara sårbarheterna hos motståndaren utifrån en 

bedömning av underrättelser om motståndaren och terrängen.  

 

  

                                                        
77 McRaven 1996, 18. 
78 Ibid., 18. 
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Kriterier 

För att variabeln skall anses vara uppfylld måste det framgå att specialförbandet hade specifika 

underrättelser som kunde fastställa sårbarheter hos motståndaren som låg till grund för hur op-

erationen skulle genomföras.  

 

Indikatorer som eftersöks i texten blir därför:  

Hade de identifierat sårbarheter hos motståndaren? 

- Hur var underrättelserna om motståndarens försvar och bevakning? 

- Hur var underrättelserna om terrängen?  

- Hur var underrättelserna om motståndarens vapensystem? 

- Hur påverkade dessa genomförandet? 

3.4.3 Analysredskap 

Variabler och indikatorer ligger till grund för det analysredskap som kommer användas för att 

inhämta data samt analysera fallet. I detta avsnitt förklaras hur matrisen utformas och används. 

  

Analysredskapet i tabell 2 Analysredskap, som redovisas nedan, innehåller variabler som kom-

mer användas i studien. För att kunna svara på undersökningens frågeställning har indikatorer 

tagits fram för att förklara om och hur en variabels kriterier blir uppfyllda eller inte. 

 

I rutan som benämns Uppfylls kriterier? (Ja/Nej) besvarar om variabel är uppfylld eller ej. 

Detta för att kunna svara på om principerna användes i genomförandet som är en del i forsk-

ningsfråga 1 och 2.  

Ja, betyder att variabelns kriterier blev uppfyllt i genomförandet vilket innebär att den var sam-

stämmig i fallet.  

Nej, betyder således att variabelns kriterier inte blev uppfyllda i genomförandet och att den var 

motstridig i fallet.  

 

I rutan som benämns Indikatorer finns frågor som besvaras för att se om variabeln varit närva-

rande eller ej vid genomförandet av specialoperation Barras och på vilket sätt detta skett. Dessa 

frågor ställs till texten och skrivs ner i respektive ruta. Detta för att kunna svara på hur princi-

perna användes i genomförandet som är en del i forskningsfråga 1 och 2. 

 

Genom att besvara variabler och indikatorer kan bedömning göras om principen varit närva-

rande eller ej. För att en princip skall anses vara närvarande vid genomförandet så måste minst 

en variabel vara uppfylld. Detta då varje variabel är central i varje vald princip och därför har 

en viss förklaringseffekt.  
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PRINCIP 

 

VARIABEL 

 

INDIKATORER 

UPPFYLLS 

KRITERIER? 

(JA/NEJ) 

 

H
A

S
T

IG
H

E
T

 

 

 

Tiden 

Genomfördes uppdraget inom tidsramen på 30 mi-

nuter?  

- Hur lång tid tog det att lösa uppgiften? 

- Hur lång tid tog genomförandet? 

 

 

 

 

Motståndaren 

Påverkade motståndaren hastigheten i genomfö-

randet?  

- Blev det strid och hur påverkade det has-

tigheten? 

- Fick de skador och hur påverkade det has-

tigheten? 

- Fick de möjlighet att genomföra motat-

tack och hur påverkade den hastigheten? 

 

 

 

 

Utrustningen 

Påverkade utrustningen hastigheten i genomföran-

det? 

- Hur och vem fastställde utrustningen?  

- Hur användes utrustningen som medtogs? 

- Hur fungerade utrustningen, var den pro-

blemfri? 

 

 

Ö
V

E
R

R
A

S
K

N
IN

G
 

 

 

 

Vilseledning 

Genomfördes åtgärder för att fördröja motstånda-

rens reaktion eller ta bort uppmärksamheten från 

anfallsstyrkan? 

- Vilka åtgärder vidtogs för att påverka 

motståndarens reaktion? 

- Hur genomfördes anfallet? 

- Vilka åtgärder genomfördes för att förd-

röja motståndaren? 

 

 

 

 

Rätt tidpunkt 

Genomfördes anfallet vid rätt tidpunkt?  

- Hur var underrättelseläget om tidsrutiner?  

- Hur gjordes överväganden om när operat-

ionen skulle genomföras?  

- Hade de tidsaktuell information och i så 

fall hur påverkade det anfallet?  

 

 

 

 

Sårbarhet 

Hade de identifierat sårbarheter hos motstånda-

ren? 

- Hur var underrättelserna om motstånda-

rens försvar och bevakning? 

- Hur var underrättelserna om terrängen?  

- Hur var underrättelserna om motstånda-

rens vapensystem? 

- Hur påverkade dessa genomförandet? 

 

Tabell 2, Analysredskap. 
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3.5 Kritik mot operationalisering 
Underrättelsernas betydelse för operationens genomförande kan vara föremål för kritik mot 

operationaliseringen. Detta då det kanske inte är ett lämpligt material för att bedöma överrask-

ning. Det kan finnas grunder för en sådan kritik, dock görs bedömningen att underrättelserna 

inom operationen istället anses ge en mycket bra bild av vilka förutsättningar som fanns för 

genomförandet, och på vilka grunder överraskningen uppnåddes. Ur detta perspektiv blir istäl-

let underrättelser ett bra underlag då det kan ge svar på indikationer om motståndarens utrust-

ning, rutiner, fysiska förutsättningar och liknande. Det finns inget annat material som kan mätas 

och besvaras, förutom underrättelserna. Därför anses underrättelserna som lämpligt material för 

studien.  

3.6 Sammanfattning metod och material 
Utifrån valet av metod har analysredskap definierats för att kunna genomföra inhämtningen och 

analysen. Materialet som används har redovisats samt diskuterats och kommer utgöra studiens 

empiri för att besvara studiens frågeställning. Efter inhämtningen av data görs en analys. Re-

sultatet redovisas systematiskt under respektive variabel i nästa kapitel.  

4. Analys  
I detta avsnitt görs en kort beskrivning av fallet för att läsaren skall få en bakgrund. Därefter 

påbörjas analysen utifrån framtagna variabler. Dessa kommer leda läsaren genom analysen. 

Avslutningsvis redovisas resultatet av analysen innan vi går vidare till avslutningskapitlet. 

4.1 Beskrivning av fallet   
Britternas uppdrag i Sierra Leone var att utbilda landets armé för att återinföra lag och ordning 

och skapa fred i landet. Landet hade vid denna tidpunkt omfattande handel av så kallade blods-

diamanter vilken var orsaken till det blodiga inbördeskrig som fördes mellan staten och gerilla-

förband, där våldtäkter, mord och stympningar blev en vardag för landets civilbefolkning.79 

 

Den 25 augusti år 2000 blev en patrull bestående av elva irländska soldater och korpral Bangura 

Mousa, från Sierra Leones armé, tillfångatagna av West Side Boys (WSB). Patrullen hade av-

vikit från sin ordinarie patrulleringsrutt för att kontrollera utvecklingen i området då de blev 

konfronterade av tjugofem soldater ur WSB. Då dessa var fler än britterna, och väldigt aggres-

siva, valde den brittiska chefen att ge upp utan motstånd då han gjorde bedömningen att mot-

stånd endast hade lett till blodbad.80 WSB var en gerillagrupp som var aktiva i Occra Hills, den 

västra delen av Sierra Leone. De var ökända för att utföra våldtäkter, mord, tortyr, överfall och 

kidnappning av lokalbefolkningen.81 FN-trupperna fann sig ofta bakbundna av insatsregler 

vilka gjorde det svårt att agera.82 

 

                                                        
79 Lewis 2005, 6-7. 
80 Stillwell 2012, 189-195. 
81 Ibid., 189-195. 
82 Ibid., 198. 
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Förhandlingar upptogs med WSB och resulterade i att fem av gisslan överlämnades i utbyte 

mot förnödenheter. WSB hade vid flera tillfällen hotat med att döda gisslan om de hörde en 

helikopter närma sig byn, då de skulle tolka detta som ett fritagningsförsök, vilket togs i beak-

tande i planeringen av operationen.83 Förhandlingarna stod still och fredagen den 8 september 

beslutade den brittiska premiärministern Tony Blair tillsammans med försvarsledningen att op-

eration Barras skulle genomföras. Specialoperationen fick redan inledningsvis en större bety-

delse än att enbart genomföra fritagning. Britterna skulle genom operationen visa att lag och 

ordning skulle följas och målet var att uppnå fred i landet. Om anfallet inte genomfördes ansågs 

det finnas en stor risk att WSB skulle få stöd av andra rebellgrupper vilket skulle göra dem till 

en mycket stark motståndare som kunde bli svår att slå. Syftet ansågs högre än risken att förlora 

helikoptrar och en halv skvadron av brittiska specialförband.84 

 

Den 10 september 05:35 lämnade sju helikoptrar basen och flög mot anfallsmålet. Efter under-

rättelser från en observationsgrupp på plats sköts operationen upp 15 minuter. Anfallet påbör-

jades på nytt 15 minuter senare, 06:30 satte de första soldaterna ur anfallsstyrkorna fötterna på 

marken.85 Anfallet genomfördes på två täter där den ena bestod av SAS och SBS som skulle 

frita gisslan, samt ta och försvara byn Gberi Bana. Den andra täten bestod av fallskärmsjägare 

som skulle ta och försvara byn Magbeni. Klockan 10:45 var operationen genomförd och de två 

sista helikoptrarna lämnade området för att återvända till Waterloo basen i Freetown.86  

 

 
Figur 2, Specialoperation Barras genomförande.87 

                                                        
83 Stillwell 2012, 198-202. 
84 Lewis 2005, 361-404. 
85 Ibid., 440-443. 
86 Ibid., 535-536. 
87 BBC News. 2000. “Dramatic rescue operation” http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/919138.stm. Hämtad 2016-

05-15 
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4.2 Hastighet 

4.2.1 Tiden - Genomfördes uppdraget inom tidsramen på 30 minuter?  

Skillnad görs i redovisningen mellan operationen som helhet och de enskilda uppgifternas ge-

nomförande. Uppdraget anses vara inom tidsramen då specialoperationens huvuduppgift att 

frita gisslan var löst inom loppet av tjugo minuter. Att genomförandet tog längre tid i sin helhet 

anses nödvändigt då de två anfallen mot respektive by möjliggjorde fritagningen. Ytterligare 

en anledning att genomförandet blev utdraget var att de transporterade ut fångar, skadade, for-

don och den civila gisslan.88 Att fritagningen löstes inom tjugo minuter anses varit avgörande 

för att principen hastighet skulle uppnås i genomförandet. Detta skapade förutsättningar för 

operationen skulle bli framgångsrik.  

 

Huvuduppgiften att frita den brittiska gisslan löstes inom tio minuter och tjugo minuter efter att 

anfallet hade påbörjats var gisslan i säkerhet ombord på helikoptern på väg till Waterloobasen 

i Freetown.89 Ledningen i London var lättade när de efter trettio minuter från anfallets start fick 

nyheterna om att gisslan var fritagen och ingen helikopter hade skjutits ner.90 Anfallet startade 

cirka 06:30 och var över klockan 10:45 vilket innebar att specialoperationen i sin helhet pågick 

i över fyra timmar. Inom denna tid hade gisslan fritagits, SAS tillsammans med SBS soldater 

hade tagit byn Gberi Bana och fallskärmsjägarna hade tagit byn Magbeni.91 

4.2.2 Motståndaren - Påverkade motståndaren hastigheten i genomförandet? 

Hastigheten anses ha påverkats av motståndaren som visade sig vara aggressivare och mer vil-

jestark än vad britterna hade förutspått. Motståndaren hade trots sin bristfälliga träning och 

utrustning visat att de med sin irreguljära stridsteknik kunde utgöra hårt motstånd mot brit-

terna.92 Specialoperationen var beräknad att ta cirka en timme men på grund av det motstånd 

som britterna mötte tog det istället cirka fyra timmar.93 Britterna hade helt enkelt underskattat 

sin motståndare.94 Motståndet påverkade principen hastigheten negativt i genomförandet och 

kunde lett till stora konsekvenser för operationen.  

 

Anfallsstyrkan, bestående av SAS och SBS, i Gberi Bana mötte hårt motstånd och de fick nio 

skadade varav en allvarlig, fyra kritiska och fem lindrigare skador. Utöver detta så hade huvud-

delen mindre skråmor vilket var svårt att undgå vid en sådan kraftig strid.95 Det var framförallt 

i byn Magbeni som de skadade påverkade hastigheten i genomförandet. Vid ett tillfälle blev 

                                                        
88 Lewis 2005, 528-536. 
89 Ibid., 459-472. 
90 Ibid., 512. 
91 Ibid., 147, 472-513. 
92 Fowler 2005(2004), 141. 
93 Lewis 2005, 533- 540. 
94 Fowler 2005(2004), 145-148. 
95 Ibid., 141. 
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ledningsgruppen träffad av splittret från den indirekta elden, vilket skadade chefen för fall-

skärmsjägarna och ytterligare sex soldater och officerare ur ledningsgruppen.96 Fallskärmsjä-

garna, som hade varit den offensiva styrkan, förlorade initiativet då chefen och resterande led-

ningsgruppen skadades.  

 

Fallskärmsjägarna hade därmed förlorat två av de viktigaste faktorerna för ett anfall, en chef 

som kan ge order och stora delar av kommunikation att ge order med. Efter att skadade evaku-

erats och en omstrukturering av ledningen gjorts, kunde anfallet fortsätta mot en motståndare 

som vid denna tidpunkt hade försvarsgrupperat. Anfallsstyrkan lyckades till slut besegra mot-

ståndaren genom ett aggressivt agerande i byn Magbeni.97 

4.2.3 Utrustningen - Påverkade utrustningen hastigheten i genomförandet? 

Den utrustning som användes anses inte ha påverkat hastigheten negativt i genomförandet. Ut-

rustningen hade diskuterats och en helhetsbedömning gjordes av ledningen. Ytterligare bedöm-

ningar gjordes sedan av respektive anfallsstyrka. Den utrusningen som medtogs anses varit pro-

blemfri och tillräcklig då det inte var utrustningen i sig som utgjorde begränsningen. Däremot 

påverkade motståndaren och terrängen utrustningen vilket gjorde att den inte alls eller endast 

delvis fungerade. Utrustningen som användes var balanserad vilket bidrog till att principen has-

tighet kunde uppnås i genomförandet.  

 

Hastighet och rörlighet prioriterades vid operationen vilket innebar att minimal utrustning 

skulle medtas. Order om vilken utrustning som skulle prioriteras kom från ledningen. Priorite-

ring var att vapen, ammunition och sjukvårdsutrustningen skulle medtas, detta för att operatö-

rerna skulle vara lätta och på så sätt möjliggöra rörlighet och hastighet.98 Utifrån denna priori-

tering fick sedan respektive anfallsstyrka göra sina egna bedömningar kopplat mot respektive 

uppgift. SAS gjorde valet att ta med sig mycket ammunition istället för att bära skyddsutrust-

ning. De gjorde bedömningen att de inte kunde ta både och utan att bli för tunga och därmed 

påverka hastigheten negativt.99 Fallskärmsjägarna gjorde bedömningen att skyddsutrustning 

skulle användas på grund av hotet. Det framgick senare att flera av de som blev skadade hos 

fallskärmsjägarna hade avlidit om de inte burit kroppsskydd.100  

 

Den utrustningen som inte fungerade under specialoperationen blev påverkad av motståndaren 

eller terrängen. Exempelvis blev fallskärmsjägarna släppta i ett träsk vilket gjorde att vattnet 

påverkade radioutrustningen.101 En helikopter fick problem med en av sina turbiner efter att 

den träffats av motståndarens direktriktade eld.102 Radioutrustningen som fanns vid lednings-

gruppen förstördes när de blev bekämpade i byn Magbeni.103 

                                                        
96 Stillwell 2012, 203. 
97 Lewis 2005, 485-486; Fowler 2005(2004), 146. 
98 Lewis 2005, 267. 
99 Ibid., 407-408. 
100 Ibid., 129-145. 
101 Fowler 2005(2004), 147. 
102 Lewis 2005, 462f. 
103 Ibid., 485. 
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4.3 Överraskning  

4.3.1 Vilseledning - Genomfördes åtgärder för att fördröja motståndarens reakt-

ion eller ta bort uppmärksamheten från anfallsstyrkan? 

Vilseledning anses ha genomförts då britterna genomförde skenåtgärder, i form av leverans av 

alkohol för att påverka motståndarens reaktion och förmåga att agera på dagen då anfallet ge-

nomfördes. Det genomfördes också åtgärder i byarna av observationsgrupperna som försvårade 

för motståndaren att påverka gisslan och anfallsstyrkorna. Vilseledningen bedöms varit avgö-

rande för överraskningsmomentet. Detta skapade förutsättningar för operationen skulle bli 

framgångsrik. 

 

Beslutet om att operationen skulle genomföras fastställdes kvällen den 8 september och tid-

punkten för anfallet fastställdes till den 10 september. Detta innebar att förhandlarna fick tret-

tiosex timmar på sig att övertala WSB att deras krav skulle uppfyllas. Detta för att undanröja 

misstankar om en eventuell fritagningsoperation. Den 9 september, dagen innan anfallet, leve-

rerade soldater ur det Irländska regementet en bil full med öl och sprit till motståndarna. Sol-

daterna lyckades övertyga WSB att det var en fin gest för att de hade kommit framåt i förhand-

lingarna. Det dolda syftet var att de skulle vara bakfulla och ha nedsatt reaktionsförmågan på 

morgonen då anfallet skulle genomföras.104 

 

Utöver ovanstående skenåtgärd framgrupperade observationsgrupperna natten innan operat-

ionen till sina stridsställningar i respektive by, detta för att vara redo när anfallet skulle påbörjas. 

Uppgiften hade övergått från att observera till att försvara och fördröja motståndaren att närma 

sig gisslan, tillräckligt länge för att anfallsstyrkan skulle nå gisslan i byn Gberi Bana. I byn 

Magbeni hade observationsgruppen i uppgift att invisa helikoptern med fallskärmsjägare samt 

försvara landsättningen. Bekämpningen av synliga motståndare påbörjades inte förrän helikop-

tern hördes vilket var cirka 30 sekunder innan landsättningen påbörjades.105 Detta fördröjde 

motståndaren från att påverka både gisslan och huvudstyrkan, samt skapade förvirring.  

4.3.2 Rätt tidpunkt - Genomfördes anfallet vid rätt tidpunkt?  

Anfallet anses ha genomförts vid rätt tidpunkt eftersom britterna med hjälp av sina underrättel-

ser hade kartlagt motståndarens rutiner. Ännu tydligare blev det när observationsgruppen på-

verkade när i tid anfallet skulle genomföras. Detta eftersom de var på plats och ansågs ha bäst 

uppfattning om när tiden var rätt att påbörja anfallet. Genom att identifiera rätt tidpunkt fick 

britterna ut önskad effekt av överraskningsmomentet, detta var kritiskt för fritagningen av giss-

lan.  

 

Underrättelseläget om motståndaren och deras tidsrutiner var goda vilket gjorde att britterna 

kunde identifiera rätt tidpunkt för anfallet. De fick detaljerad information av observationsgrup-

perna som sattes in i samband med kidnappningen och de informatörer som fanns i byn sedan 

                                                        
104 Lewis 2005, 405. 
105 Lewis 2005, 354-355; Stillwell 2012, 203. 
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tidigare.106 Underrättelserna gav britterna detaljerad information om när motståndarens reakt-

ionsförmåga ansågs vara lägst och när gisslan var själva och samlad på en plats.107 Utifrån denna 

information gjordes bedömningen att tidig morgon var bästa tiden att genomföra anfallet.  

 

På morgonen den 10 september kunde observationsgruppen höra hur helikoptrarna var på väg 

in i området. De insåg att anfallet skulle påbörjas alldeles för tidigt, det var fortfarande mörkt 

och dimmigt i byn Gberi Bana. Detta skulle innebära att helikopterpiloterna inte skulle se land-

ningsplatsen. Observationsgruppen sköt upp operationen i 15 minuter, för att därefter påbörja 

anfallet på nytt. Hade de inte väntat ytterligare 15 minuter hade det mest troligt påverkat has-

tigheten för anfallsstyrkan att komma ner på marken. Att slå till vid rätt tidpunkt hade därmed 

inte kunnat uppnås.108 

4.3.3 Sårbarhet - Hade de identifierat sårbarheter hos motståndaren? 

Sårbarheterna anses blivit identifierade tack vare underrättelserna från observationsgrupperna, 

vilka möjliggjorde en bedömning. Hade inte underrättelserna kommit in om motståndarens för-

mågor och terrängen hade inte luftlandsättning varit det självklara valet. Det var en stor risk-

tagning att genomföra ett sådant anfall då motståndaren hade kapacitet att bekämpa helikopt-

rarna. Men rebellerna hamnade uppenbart i chock och blev förvirrade när britterna kom via 

luften.109 Motståndaren hade hotat att döda gisslan om de hörde helikoptrar men britternas risk-

tagning anses ha fungerat och överraskning blev uppnådd.  

 

Observationsgrupperna från SAS inhämtade detaljerade underrättelser om motståndarens för-

svar, deras vapenarsenal, eventuella landningsplatser för helikoptrarna samt vilka framryck-

ningsvägar som fanns.110 Byn Magbeni ansågs som den farligaste platsen för en motattack då 

motståndaren kunde ha understödjande eld därifrån, samt att stora delar av WSB var grupperade 

i byn. Även deras tyngre vapenplattformar och ammunitionen fanns där. Det var framförallt 

helikoptrarna som hotades då de skulle hovra stillastående i luften under landsättningen. Därför 

anfölls byn Magbeni både av attackhelikoptrar och fallskärmsjägare.111  

 

Observationsgruppernas detaljerade information om terräng och motståndare påverkade det 

taktiska genomförandet då det möjliggjorde lokalisering av rätt plats för att slå mot WSB. SBS, 

som hade lämnat av observationsgrupperna i området, informerade att plan A, att ta sig in via 

floden, inte gick att genomföra. Underrättelser från observationsgrupperna bekräftade SBS rap-

port och de informerade dessutom att Plan B, en infiltration via djungeln, inte var möjlig då 

terrängen var väldigt svårframkomlig vilket gjorde att Plan B också uteslöts. Planen som skulle 

genomföras skulle bli Plan C luftlandsättning.112 Terrängen runt byn var i det inledande skedet 

till motståndarens fördel. Men efter att britterna tagit initiativet med attackhelikoptrarna och 

                                                        
106 Lewis 2005, 100-101, 302-303; Fowler 2005(2004), 124. 
107 Lewis 2005, 295; Fowler 2005(2004), 127. 
108 Lewis 2005, 436-437. 
109 Ibid., 458. 
110 Fowler 2005(2004), 124. 
111 Lewis 2005, 435. 
112 Ibid., 321. 
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kommit ner på marken blev terrängen till britternas fördel då WSB fick svårt att fly och blev 

inträngda.113 

4.4 Avvägningar i analys 
Det kan diskuteras om det var rätt val att analysera båda anfallen i specialoperationen då den 

ena styrkan inte utgör ett specialförband. Men ledningen för specialoperationen gjorde ett aktivt 

val att ta fallskärmsjägare istället för fler specialförband. Därför bör de anses vara en viktig del 

i operationen. Det framgår klart och tydligt att trots fallskärmsjägarnas involvering så leddes 

specialoperationen av specialförbandsledningen.114 Eftersom syftet är att analysera operation 

Barras taktiska genomförande så går det därför inte att förbise fallskärmsjägarnas deltagande 

och deras anfall. Precis som analysen visar så finns huvuddelen av variablerna med i helheten 

av operationen vid båda anfallen vilket göra det enklare att dra generella slutsatser om fallet.  

 

Reliabiliteten och validiteten kan ifrågasättas då vissa händelser bara beskrivs i detalj i en av 

de tre källorna. Operation Certain Death är den bok som levererar flest detaljer och därför har 

äktheten och samstämmigheten jämförts med de andra två böckerna. Vissa detaljer står inte 

uttryckligen i två oberoende böcker, vilseledning är ett exempel. Det står detaljerat i Operation 

Certain Death att soldater ur irländska regementet hade levererat alkohol för att påverka mot-

ståndarens reaktionsförmåga.115 I SAS and elite forces guide: special forces in action står det 

istället att motståndaren som väntat var bakfulla, men ger ingen ytterligare förklaring.116 Detta 

har lett till ett antagande att det finns en samstämmighet mellan böckerna.  

 

En diskussion angående bedömningar av variabler bör föras. Till exempel valet av utrustning 

som skulle användas, SAS valde att inte ta kroppsskydd vilket skulle kunna minskat skadorna. 

Å andra sidan skulle vikten av att ha dem kunnat påverka tiden att få ut gisslan så fort som de 

fick. Eventuella diskussioner eller oklarheter i hur bedömningarna gjorts kan hänvisas till op-

erationaliseringen. Den gjordes i syfte att tydligt visa hur avvägningar och bedömningar ge-

nomförts i analysen.  

  

                                                        
113 Fowler 2005(2004), 149. 
114 Lewis 2005, 259. 
115 Ibid., 405. 
116 Stillwell 2012, 203. 



Pontus Cidrér 2016-06-01  
OP 13-16 

Sida 27 av 34 
 

4.5 Resultat av analysen  
Princip Variabler  Uppfylls kriterier? (Ja/Nej) 

 

 

Hastighet  

 

Tiden 

Ja 

 

Motståndaren 

Nej 

 

 

Utrustningen 

Ja 

 

 

 

 

Överraskning 

 

Vilseledning 

Ja 

 

Rätt tidpunkt  

Ja 

 

Sårbarheter  

Ja 

Tabell 3, Resultat redovisat i analysredskap. 

 

Resultatet av analysen visar att två variabler av tre uppfylldes av principen hastighet och för 

principen överraskning uppfylldes alla tre variabler vid genomförandet av specialoperationen. 

Detta innebär att båda principerna användes vid genomförandet, men att överraskning är mer 

representativ än hastighet. Resultatet visar också att en kombination av de två principerna i 

detta fall ger en ökad förklaringskraft för att förstå komplexiteten i genomförandet.  

 

Principen hastighet var närvarande framförallt under det inledande skedet av genomförandet 

men försvann allt eftersom operationen fortlöpte. Detta då motståndaren påverkade britterna 

mer än vad de hade förväntat sig. Att motståndaren påverkade britterna var tydligt då de fick 

fler skador än förväntat. Konsekvenserna av motståndarens påverkan kunde blivit större än vad 

de i slutändan blev. Däremot genomfördes fritagningen av gisslan med hög hastighet och pre-

cision, vilket var avgörande för att lösa uppgiften. Utrustningen för specialoperationen var ba-

lanserad mellan hot och hastighet i genomförandet.  

 

Principen överraskning användes och utan denna hade specialoperationen troligtvis misslyck-

ats. Att göra det oväntade, att luftlandsätta, skjuta upp operationen tack vare tidsaktuell inform-

ation och genomföra skenåtgärden att leverera alkohol visade sig fungera och överraskning 

uppnåddes. Hade inte överraskningsmomenten lyckats hade motståndarens reaktion varit an-

norlunda, vilket hade medfört att beskjutningen av helikoptrarna riskerar ha ökats och därmed 

sannolikheten för träff. Vilket skulle lett till en katastrof och eventuellt misslyckande för brit-

terna. Likaså hade motståndaren reaktionsförmåga varit högre hade de mest troligt haft en större 

möjlighet att påverka fritagningsgruppen och gisslan vilket skulle varit ett misslyckande. 

 

Som beskrivits ovan går det att förklara utfallet utifrån båda principerna vilket innebär att kom-

plexiteten i operationen kräver mer än enbart den ena eller den andra principen. Genom att 

använda båda principerna för att förklara genomförandet ges större förståelse och kunskap om 

vad som blev framgångsrikt respektive vad som blev misslyckat i det taktiska genomförandet. 

Att enbart använda en princip hade därmed inte givit en lika bra bild av hur genomförandet gick 



Pontus Cidrér 2016-06-01  
OP 13-16 

Sida 28 av 34 
 

till. Det är således möjligt att, utifrån analysen, anse att principerna kompletterar och inte kon-

kurrerar med varandra, den ena principen förutsätter inte den andra. Denna bedömning görs då 

de förklarar olika fenomen i genomförandet. Under vissa skeden gav principerna förutsättningar 

för varandra, då överraskning möjliggjorde en hög hastighet samtidigt som hög hastighet möj-

liggjorde överraskning. Ett exempel var att vilseledning möjliggjorde att fritagningen kunde 

ske med en hög hastighet och hastigheten gjorde att effekten av överraskningen bibehölls. Pre-

cis som nämndes i artikeln So What? The value of scientific inquiry and theory building in 

special operations research så kan ett flertal teorier behöva användas för att förstå olika feno-

men i det komplexa området, vilket denna undersökning är ett exempel på.117 

5. Avslutning 
I detta kapitel återkopplas resultatet till uppsatsens syfte och bidrag till forskningen, forsknings-

frågorna och frågeställningen för studien besvaras. Därefter besvaras studiens problem och re-

sultatet diskuteras. Jag gör en reflektion om svårigheter och kritik med de val som gjorts och 

hur detta kan ha påverkat studien. Slutligen ges förslag på vidare forskning och resultatets re-

levans för den egna yrkesutövningen redogörs.  

5.1 Sammanfattning av resultat 
Syftet med studien var att undersöka det taktiska genomförandet av operation Barras för att 

förklara hur och varför den blev framgångsrik. För att möjliggöra detta användes principerna 

hastighet och överraskning. Resultatet visar att det går att använda principerna och variablerna 

för att förklara två perspektiv till varför och hur genomförandet blev framgångsrikt. Vidare 

visar resultatet att det taktiska genomförandet blev framgångsrikt tack vare att överraskning 

och hastighet användes. Detta innebär inte att det kan finnas andra faktorer och principer som 

också påverkade genomförandet.  

 

Studien kan anses bidra till att fylla kunskapsluckan om vad som gjorde specialoperationens 

taktiska genomförande framgångsrikt. Studien visar andra resultat än Kings beskrivning att ge-

nom förövning så dansade sig SAS igenom operation Barras, för så enkelt var det inte enligt 

denna studie.118 Studien fyller också en liten del i den forskningsluckan som finns i det över-

gripande området om specialoperationer. Genom studien har en större förståelse erhållits till 

vad det var som gjorde just denna operation framgångsrik. Vilket tillsammans med andra stu-

dier på liknande fritagnings och precisionsoperationer kan ge en mer generell förståelse om 

specialoperationer i sin helhet. 

  

                                                        
117 Marsh, Kenny and Joslyn 2015, 90. 
118 King 2009, 654-657. 
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- Finns evidens att principen hastighet användes och i så fall hur användes principen i 

det taktiska genomförandet av operationen? 

 

Ja, principen hastighet användes i det inledande skedet av genomförandet då de löste sin hu-

vuduppgift att frita gisslan, sätta dem i säkerhet, allt detta inom loppet av tjugo minuter. Utrust-

ningen som användes var balanserad utifrån prioriteringar och de hot som fanns. Men principen 

visar tydligt att hastigheten blev påverkad av en motståndare som visade stor vilja och vars 

förmåga hade blivit underskattade av britterna.  

 

- Finns evidens att principen överraskning användes och i så fall hur användes principen 

i det taktiska genomförandet av operationen? 

 

Ja, principen överraskning användes och genomsyrade genomförandet av specialoperationen. 

Principens samtliga variabler uppfylldes även om vissa var mer närvarande än andra. Genom 

att ha goda underrättelser kunde de vilseleda, fastställa rätt tid och indikera sårbarheter och 

styrkor hos motståndaren. Detta gjorde att britterna kunde använda en från början bortvald plan, 

vilken visade sig framgångsrik. Överraskningen var riskfylld men samtidigt blev det precis som 

McRaven beskriver, de slog motståndaren där den trodde sig vara starkast och farligast. 

 

- Är det möjligt att utifrån principerna hastighet och överraskning förklara vilka fram-

gångsfaktorerna var i det taktiska genomförandet av operation Barras? 

 

Alla de variabler som uppfylldes i analysen av genomförandet kan anses vara faktorer som 

påverkade genomförandets framgång. Vissa var viktigare och hade större betydelse än andra. 

Exempelvis hann inte motståndaren påverka gisslan eftersom vilseledningen gjorde dem bak-

fulla och deras reaktion påverkades. På samma sätt gjorde Tiden att motståndaren inte fick möj-

lighet att återfå sin reaktionsförmåga och påverka gisslan innan SAS försvarade denna.  

 

- Kan principerna hastighet och överraskning förklara varför operation Barras taktiska 

genomförande blev framgångsrikt och i så fall vad dess framgångsfaktorer var? 

 

Både principen hastighet och överraskning utifrån McRavens teori kan användas för att förklara 

operation Barras genomförande. Med hjälp av principerna och dess variabler kan vi utifrån två 

perspektiv förklara hur den kunde bli framgångsrik. Principen överraskning visade sig vara mer 

närvarande än principen hastighet, men tillsammans kompletterar de varandra. En kombination 

av principerna ökar förståelsen för den komplexa specialoperationen. Principernas variabler 

som blev uppfyllda kan anses vara framgångsfaktorer i genomförandet och betydande för ut-

gången.  
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5.2 Diskussion  
I avsnittet besvaras problemformuleringen utifrån resultaten och slutsatser från analysen, där-

efter diskuteras dessa.  

 

Studiens resultat visar att principerna hastighet och överraskning går att använda för att förklara 

operation Barras taktiska genomförande. Utifrån studiens resultat anses det taktiska genomfö-

randet ha betydelse för specialoperations framgång i sin helhet, vilket var problemet som stu-

dien ämnade att besvara. Det går inte att utesluta att andra principer som exempelvis syfte och 

risktagning hade kunnat ge ytterligare förklaringar och perspektiv på genomförandets utgång. 

Likaså kan underrättelser anses vara en självständig faktor till varför denna operation blev fram-

gångsrik. Dock anses principerna överraskning och hastighet ge kvalitativa perspektiv för att 

förklara det taktiska genomförandet. 

 

Slutsatserna som är dragna i uppsatsen, precis som tidigare problematiserats, går inte helt att 

generalisera på andra specialoperationstyper. En av anledningarna är att specialoperationer, 

som definierades inledningsvis, innebär en bredd av uppgifter. En annan är att undersökningen 

enbart har analyserat ett fall, som dessutom inte är ett typiskt fall, av specialoperationer vilket 

problematiserades i valet av fall.119 Anledning till detta var att operation Barras genomfördes 

tillsammans med reguljära förband vilket inte alltid är eller har varit fallet. Däremot har det, 

som tidigare beskrivits, skett en ökning i användningen av en kombinerad styrka likt denna vid 

konflikter som exempelvis i Afghanistan. Detta innebär att vid operationer som använder en 

kombinerad styrka, möter en liknande motståndare och är en fritagningsoperation skulle vi 

kunna generalisera och säga att principerna överraskning och hastighet ökar sannolikheten för 

framgång.  

 

Det går således inte att generalisera resultatet på specialoperationer i stort utifrån principerna 

utan det går bara att generalisera sannolikheten för framgång i en fritagningsoperation utifrån 

min studie. Dock har detta uppsatsarbete givit ett resultat som inte ingick i mitt syfte. Det är 

kunskapen om hur man kan göra principer mätbara och att upprätta en matris för att analysera 

det taktiska genomförandet av en operation. Bristen på studier om specialoperationer och dess 

genomförande beror kanske på att Försvarsmakten inte har en utbred tradition av att följa upp 

resultaten från våra operationer och framförallt inte analysera resultaten för att kunna dra ve-

tenskapliga slutsatser. Därför skulle matriser, som upprättats i denna studie, kunna ses som en 

metod för mig i framtiden, och andra ledare inom Försvarsmakten, att använda för självanalys 

av genomförandet av egna operationer. Det kan bli ett metodiskt sätt att följa upp det egna 

arbetet samtidigt som man bidrar till ett större underlag för forskning runt genomförande och 

öka möjligheten till generaliserbara resultat och därmed öka kvaliteten i den militära praktiken. 

På så sätt ökar vi våra kunskaper om vad som är framgångsfaktorer i vårt arbete och minskar 

glappet mellan forskning och praktik.  

                                                        
119 Denscombe 2009, 65. 
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5.3 Reflektion  
I avsnittet kommer mina reflektioner om de val som gjorts i studien och hur dessa val kan ha 

påverkat resultatet och hur undersökningen hade kunnat göras annorlunda.  

 

Att välja McRavens teori om relativ överlägsenhet var till i början en självklarhet för mig då 

det är en av de främsta teorierna i området. Allt eftersom teorin studerades så upptäcktes brister 

i teorin. Teorin visade sig vara fragmenterad och generell vilket gjorde att jag fick konkretisera 

den med hjälp av andra teoretiker. Omarbetningen av teorin och dess principer har säkerligen 

påverkat resultatet. Men omarbetningen var en nödvändighet för att göra principerna och dess 

variabler mätbara i det material som fanns att tillgå. Ett alternativ hade varit att använda Greys 

faktorer120 som är mer konkreta och som till del har använts även i denna studie.  

 

Då dokumentationen omgärdas av sekretess var materialet begränsat och tillsammans med be-

dömningen att bara använda material som var på en detaljerad nivå i genomförandet så kan 

validiteten ifrågasättas. Materialet som inte användes anses däremot inte kunnat påverka resul-

tatet då den var generell. Det var enstaka kapitel där de kort redogjorde för kidnappningen och 

förhandlingarna som en del i konflikten i Sierra Leone. Däremot så bygger undersökningen till 

stor del på britternas perspektiv vilket kan ha påverkat studiens tendens. Detta hade kunnat se 

annorlunda ut om någon av författarna till materialet hade haft en annan kulturell eller nationell 

bakgrund. Utöver detta skulle resultatet även kunnat se annorlunda ut om det fanns ett motstån-

darperspektiv, framförallt på principen överraskning. Detta perspektiv kunde inte ges av två 

anledningar där den ena är att sådan data inte gick att finna och den andra att jag inte behärskar 

språket. 

 

Trots problematik med teorin och det begränsade material som fanns att tillgå så anses en fall-

studiedesign med en kvalitativ textanalys varit rätt metod att använda. Det är svårt att se om 

min tolkning som forskare har påverkat resultatet, vilken är en vanlig fallgrop för fallstudier 

som design, men med det öppna förhållningsätt under arbetet anses ha motverkar detta och 

anses därför inte ha påverkat resultatet. Processen är transparant och det blir upp till läsaren att 

vidare diskutera validitet och reliabilitet. Ett alternativ, hade varit att genomföra en kvantitativ 

innehållsanalys för att ge ytterligare ett perspektiv och studera hur frekvent principerna är när-

varande i texten.121 

 

Avgränsningen för det taktiska genomförandet kan vara föremål för kritik då observationsgrup-

perna sattes in under planeringsskedet vilket gör att undersökningen tenderar att inte enbart 

studera det taktiska genomförandet. Men detta var nödvändigt för att mögligöra en analys av 

principerna. Avgränsningen anses inte påverkat resultat utifrån det material som finns utan var 

en nödvändighet för att genomföra studien.   

                                                        
120 Gray 1999. 
121 Esaiasson et al. 2012, 197f. 
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5.4 Förslag till fortsatt forskning  
Genom att fortsätta analysera precisionsoperationer utifrån matriser med samma principer och 

variabler som används i denna studie kan vi dra större generella slutsatser för just precisions-

operationer. Detta då fritagningsoperationer bara är en av de uppgifter som finns sorterade un-

der precisionsoperationer och vidare under specialoperationer.  

 

Vidare bör andra principer och teorier analyseras på specialoperation i sin helhet för att få fler 

perspektiv på exempelvis operation Barras. Principen syfte, som valdes bort i denna studie, 

skulle kunna ge ytterligare perspektiv och likaså Greys faktorer122 för det taktiska genomföran-

det. 

5.5 Resultatens betydelse för yrkesutövningen 
Operation Barras utgjorde en specialoperation i en situation som kan uppstå för andra länders 

specialförband. Försvarsmakten kan ha mycket att lära av dess taktiska genomförande. Sverige 

är sedan flera år tillbaka aktiva i internationella insatser, det är en riskmiljö där exempelvis 

kidnappning kan ske. Försvarsmakten har lyckligtvis inte fått någon kidnappad men risken 

finns. Vårt specialförband Särskilda Operationsgruppen (SOG) har bland annat i uppgift att, 

om så beslutas, frita svenska soldater eller medborgare. Genom att vara medveten om detta kan 

officerare och soldater finna ett visst lugn även i en riskmiljö. Dagens nyheter skrev artikeln 

Sveriges hemliga krig där de fick följa SOG. I en intervju uttryckte brigadgeneralen Urban 

Molin, chef för specialförbandsledningen, följande:  

 

”Specialförbandens kärnuppgift är fritagning av gisslan, även om de aldrig genomfört något sådant 

i verkligheten. Brigadgeneralen säger att specialförbanden i teorin skulle kunna få i uppgift att frita 

den svensk som sitter kidnappad i Mali, om politikerna beslutade det… Det är en mycket svår 

uppgift, ytterst komplicerad, och jag vill inte yttra mig om sannolikheten för att vi skulle få en 

sådan uppgift, säger Urban Molin. ”123  

 

Utöver detta så är hastighet och överraskning två principer som kan appliceras på framförallt 

den taktiska nivån. Flertalet uppgifter går att lösa genom att använda principerna för att ta ini-

tiativet och besegra motståndaren. Oavsett om de är en specialoperation eller en vanlig operat-

ion så går erfarenheter från denna studie att applicera på andra uppgifter inom professionen.  

                                                        
122 Gray 1999. 
123 Stenberg, E. 2014-01-25. ”Sveriges hemliga krig”, Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/sverige/sveri-

ges-hemliga-krig/ 
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