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Räder och svensk doktrin samt reglemente för markoperationer? 

 
Sammanfattning: 
NATO, USA, Storbritannien och Ryssland m.fl. använder sig av stridsuppgiften räd för 
markstridskrafter och erfarenheter från bl.a. Irakkriget 2003 visar att de kan få stor betydelse. 
Räder anses överensstämma med manöverteorin, men räder återfinns inte som stridsuppgift för 
svenska markstridskrafter.  
 
Denna uppsats analyserar stridsuppgiften räd för markstridskrafter, operationaliserar två 
indikatorer för räder och med hjälp av dessa undersöks hur räder är förenligt med FM nuvarande 
doktrin och Reglemente för Markoperationer (RMO).  
 
Undersökningen visar att räder inte är förenliga med nuvarande doktrin och RMO. Bl.a. så 
uppfattas det sakna överensstämmelse att avsiktligt inte bibehålla öppna landförbindelser. 
Däremot är delar av indikatorerna direkt eller indirekt att anse som förenliga.  
 
Nyckelord: 
Räd, taktik, stridsuppgift, markstridskrafter, markoperationer, doktrin. 
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Raids and Swedish doctrine and field manual for ground operations? 

 
Abstract: 
NATO, USA, Great Britain and Russia are among others using the task raid for ground forces and 
experiences from e.g. the war in Iraq 2003 have shown that they could have great importance. 
Raids are considered to correspond to manoeuvre theory, but raids are not to be found as a task for 
Swedish ground forces. 
 
This paper is analyzing the task raid for ground forces, developing two indicators for raids and 
with the help of these examining how raids are compatible with the armed forces present doctrine 
and field manual for ground operations.  
  
The investigation shows that raids are not compatible with the present doctrine and field manual 
for ground operations. E.g. is it considered to disagree not to keep land lines of communications 
open. Parts of the indicators are however directly or indirectly considered compatible.  
 
Key words: 
Raid, tactics, tasks, ground forces, ground operations, doctrine. 
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Räder och svensk doktrin samt reglemente för markoperationer? 
 

In war, the raid is the epitome of daring.1 

1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Räder2 (eng. raid) finns i NATO doktrinen och används av markstridskrafter i bl.a. USA och 
Storbritannien, men även i t.ex. Ryssland.3 Användningen av räder i koalitionens markanfall i 
Operation Iraqi Freedom mars-april 2003 anses varit avgörande för deras framgångar, 
speciellt vid anfall mot städer. Räderna syftade bl.a. till att förstöra något, testa motståndarens 
försvar och bibehålla initiativet.4 Den amerikanska räden i Mogadishu 1993 som förknippas 
med ”Black Hawk down” ledde däremot till 18 egna dödade och att USA drog sig ur 
Somalia.5  
 
Räder är inget nytt. Tidiga exempel utgörs av ryska räden mot Berlin år 1760 syftande till att 
bl.a. avleda fiendens resurser och förstöra krigsindustri. Räder användes även i Rysslands krig 
mot Napoleon och fransmännen ansåg att de utgjorde ”ett viktigt bidrag till Napoleons 
förlust”.6 Under amerikanska inbördeskriget utvecklades de djupa kavalleriräderna, vilket 
förädlade ytterligare under ryska inbördeskriget 1917–1923.7 Utvecklingen av manöverteorier 
och teorier kring strid på djupet, vars möjligheter ökade med motoriseringen och 
mekaniseringen, utvecklades på 1920 och 30-talen av bl.a. Tuchatjevskij i Sovjetunionen och 
Guderian i Tyskland, vilka påverkades av de brittiska tänkarna Liddell-Hart och Fuller.8  
 
En räd innebär förenklat att en styrka tar sig in på ett område där egna inte har markoperativ 
kontroll, uträttar det man ska på kort tid och sedan återvänder, vanligtvis en annan väg, 
tillbaks till eget kontrollerat område. En räd genomförs med stridssättet anfall.9 En av 
skillnaderna mellan att t.ex. slå i ett visst syfte, och räda och slå i ett visst syfte kan således 
bl.a. utgöras av det planerade återvändandet. Att operera flera veckor bakom fiendens linjer 
och utföra eldöverfall är inte att anse som en räd. Räder skall ha högt tempo och kort 
varaktighet.10  

                                                
1 Robert Black, Cavalry Raids of the Civil War (Mechanicsburg: Stackpole Books, 2004), s. Baksidan.  
2 I denna uppsats används ordet räd, samt dess verbform räda.  
3 USA (nedan). I Storbritanniens doktrinträd ingår NATO doktriner och publikationer såsom t.ex. NATO 
Standardization Agency (NSA), Allied Joint Publication (AJP) 3.2 Allied Joint Doctrine for Land Operations 
(Bryssel: NSA, 2009) i vilket räder ingår. Se även Ministry of Defence, Operations in Iraq, Lessons for the 
Future (London: Directorate General Corporate Communication, 2003), s. 25f. För Ryssland se bl.a. Ryska 
Federationens Försvarsministerium, Voennaja Encyclopedia (sv. Militärencyklopedin), del 7 (Moskva: Voennoe 
Izdatelstvo (sv. Militärförlaget), 2003), s. 208. 
4 Se bl.a. David Zucchino, Thunder Run: The armored strike to capture Baghdad (New York: Atlantic Monthly 
Press, 2004), s. 13ff, och Gregory Fontenot, et.al., On Point, The United States Army in Operation Iraqi 
Freedom (Annapolis: US Naval Institute Press, 2005), s. 336ff. 
5 Se bl.a. Mark Bowden, Black Hawk Down: A Story of Modern War (New York: Penguin Books, 2000).     
6 Christopher Bellamy, The evolution of modern land warfare, Theory and practice (London: Routledge, 1990), 
s. 127. 
7 Ibid, s. 126ff. 
8 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s. 96f. 
9 Kan vara kortare inslag av tillfälligt försvar/fördröjningsstrid. 
10 Headquarters, Department of the Army, Field Manual (FM) 3-90 Tactics (Washington DC: Headquarters, 
Department of the Army, 2001), s. 3-48. 
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1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar  
Flera länders markstridskrafter använder sig av stridsuppgiften räd och erfarenheter visar att 
de kan få stor betydelse. Räder anses överensstämma med manöverteorin och kan utgöra 
exempel på manöverkrigföring (nedan). Manövertänkande utgör grunden för Försvarsmaktens 
(FM) agerande.11 Utifrån detta skulle man kunna tro att räder är förenligt, men räder återfinns 
inte i Militärstrategisk doktrin (MSD),12 Doktrin för gemensamma operationer (DGemO),13 
Doktrin för markoperationer (DMarkO)14 eller Reglemente för markoperationer (RMO).15 
Således kan man fråga sig om och i så fall vad det är i räder som inte är förenligt med dessa. 
Om räder inte är förenligt, kan i så fall doktrinens och RMO:s manövertänkande utvecklas 
ytterligare? Denna uppsats avhandlar: 
 

Hur är stridsuppgiften räd för markstridskrafter, utifrån egna framtagna 
indikatorer, förenlig med FM nuvarande doktrin och RMO?  

 
Denna uppsats syftar till att analysera stridsuppgiften räder, operationalisera indikatorer för 
räder och med hjälp av dessa undersöka hur stridsuppgiften räd för markstridskrafter är 
förenlig med doktrinen och RMO. Detta är intressant eftersom stridsuppgiften inte återfinns 
för svenska markstridskrafter.16 En vanlig fråga under uppsatsens framväxt har varit om inte 
FM använder räder i markoperationer redan idag, men kallar det något annat. Undersökningen 
kommer indirekt även ge visst svar på den frågan. 
 
För att svara på problemet behövs följande frågeställningar besvaras; 

o Vad är stridsuppgiften räd?  
o Vilka indikatorer skall värdera förenligheten?  
o Hur är indikatorerna förenliga med FM nuvarande doktrin och RMO? 

1.3 Forskningsläge  
Det finns flera utländska studier som analyserar bl.a. Irakkriget, i vilket räder användes. På 
Försvarshögskolan visar Ferms slutsatser, i sin fallstudie av tredje amerikanska infanteri-
divisionens anfall upp till Baghdad, att de s.k. Thunder runs17 som genomfördes i Bagdad 
utgör exempel på bl.a. tempo, risktagning och överraskning, samt att de därför i hög grad 
utgör exempel på manöverkrigföring.18 Även Eriksson nämner, i sin studie av operations-
konstens påverkan på taktiken, dessa räder in i Bagdad och hur de, genom initiativ som togs 
under genomförandet, ledde till erövring av nyckelområden.19 Forsbergs uppsats om orsaker 
till uppkomsten av säkerhetsvakuum under andra Irakkriget nämner hur koalitionen använde 

                                                
11 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. Förord. 
12 Ibid.  
13 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005). 
14 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005). 
15 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, Remiss 3 (Stockholm: Försvarsmakten, 2009). 
16 Baserat på Ibid, bilaga 5 Stridsuppgifter, s. 212f. 
17 Räder är rätta uttrycket för uppgiften. Thunder run var en term som först användes i Vietnamn för att beskriva 
dagliga kompani- till brigadoperationer syftande till att hålla logistikvägar öppna. Fontenot, et.al., On Point, The 
United States Army in Operation Iraqi Freedom, s. 340-342, se förklaring av fotnot 17 på s. 379. 
18 Mikael Ferm, US Army mot Bagdad. En fallstudie om hur manöverteori blev manöverkrigföring i Irak 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2004). 
19 Stefan Eriksson, Operationskonst och taktik - en studie av påverkan och konsekvenser (Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2008), s. 38ff. 
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räder som en del av deras moderna krigföring, vilket utgjorde en bidragande orsak till det 
säkerhetsvakuum som uppstod.20  
 
Det finns flera uppsatser som avhandlar olika delar av svensk doktrin och RMO, bl.a. 
manöverteori, uppdragstaktik och taktik. En relevant är Skiölds uppsats om markoperativ 
kontroll,21 eftersom det är en intressant fråga hur räder förhåller sig till det svenska begreppet 
markoperativ kontroll. Eldeblad undersöker stridsuppgifternas vara eller inte vara och kom 
fram till att begreppet stridsuppgifter skall kvarstå.22  
 
Avseende räder med anknytning till svenska förhållanden finns endast mitt Individual Study 
Paper, som gör en förmågeanalys av en svensk 122/90 bataljons förutsättningar till att 
genomföra räder i en specifik hotmiljö. Bedömningen var att räder passar väl in i 
manöverteori och indirekt metod. Slutsatserna är bl.a. vissa begränsningar i rädens 
utsträckning p.g.a. t.ex. sambandssystem, att vissa enheter inte bör delta i rädstyrkan23 m.a.a. 
bristande skydd, samt att avsaknad av vissa rutiner skulle innebära högre risk om bataljonen 
skulle genomföra en räd.24  
 
Jag har inte identifierat någon specifik forskning i hur stridsuppgiften räd är förenligt med de 
olika aspekterna i svensk doktrin och RMO, t.ex. syn på strid på djupet. 

1.4 Källkritik  
För analysen av räder används förstahandskällor som utgörs av publikationer och manualer 
från NATO och amerikanska försvarsmakten. Dessa innehåller deras uppfattningar och 
beskrivningar av räder. Publikationerna och manualerna är inte helt oberoende, utan förstås 
som delar av en gemensam kontext.  
 
Även i undersökningen av förenlighet används förstahandskällor, FM doktrin och RMO. Den 
svenska militära doktrinen är ”ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som 
utgör den viktigaste grunden för verksamheten”25 och den syftar till att ”förklara och förmedla 
ett gemensamt förhållningssätt inklusive en gemensam nomenklatur för användande av 
militära medel och metoder”.26 Vidare skall doktrinen ge förståelse och vägledning,27 förklara 
och beskriva principer, centrala begrepp, koncept, operationer och hur resurser skall 
användas.28 Doktrinen utgör grunden för FM agerande och utveckling av taktik,29 samt 
redogör för hur insatser skall genomföras.30 RMO är mer detaljerad och utgör nivån under 
DMarkO och över förbandsreglementena. RMO avser även påverka förbandens taktiska, 
organisatoriska och ekonomiska målsättningar.31 RMO beskriver bl.a. grunderna för 
                                                
20 Jihm Forsberg, Allmänt säkerhetsvakum under Irakkriget 2003 – en effekt av modern krigföring (Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2004). 
21 Johan Skiöld, Markoperativ kontroll. Ett begrepp som tydliggör eller skapar förvirring? (Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2009). 
22 Jan Eldeblad, Stridsuppgifters vara eller inte vara? (Stockholm: Försvarshögskolan, 2003). 
23 Med rädstyrka avses den styrka som genomför räden inne på motståndarens område. 
24 Magnus Svensson, Raids – for Swedish mechanised infantry and armour units? (Tartu: Baltic Defence 
College, 2005).   
25 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 10, och Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, 
s. 8, samt Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 7. 
26 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 10.  
27 Ibid, s. 10. 
28 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, s. 3, 7ff. 
29 Ibid, s. 9. 
30 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 7. 
31 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, s. 9. 
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markstridsförbandens taktik och strid.32 Således är doktrinen och RMO lämpade för att 
användas i undersökningen av räders förenlighet.   
 
Doktrinens delar och RMO är däremot inte oberoende utan utgör delar av en gemensam 
kontext. En nackdel är att RMO är en remiss och kan komma ändras på flera områden innan 
slutlig utgivning. Remissen som används är utgåva tre, vilket innebär att synpunkter inarbetats 
vid två tillfällen. Remissen har godkänts av Arméinspektören tillika Armétaktisk chef.33 En 
förhandsutgåva skulle ha utkommit vecka 906, men det har inte ”varit möjligt då kapitel 6 inte 
är klart, utan kommer omarbetas under 2009”.34 Kapitel 6 är exempel på markoperationer och 
bedöms därför mindre lämpligt att använda i undersökningen.  

1.5 Avgränsningar  
Eftersom problemet refererar till markstridskrafter avhandlas inte Doktrin för maritima 
operationer eller Doktrin för luftoperationer. Amfibiestyrkor kan genomföra insatser syftande 
till markoperativa mål, men amfibieräder avgränsas bort eftersom det karaktäristiska för räder 
på den maritima arenan skiljer sig avsevärt ifrån räder på markarenan.35 Motsvarande gäller 
även luftburna räder.36 
 
Undersökningen av svensk doktrin (MSD, DGemO, DMarkO) och RMO avgränsas till de delar 
som indikatorerna avhandlar. 

1.6 Definitioner  
Stridsuppgifter utgör ”grunden för order till förbanden”37 och valet ”av stridsuppgift till 
underställd och underlydande chef grundas på stridsplanen. Stridsuppgiften förtydligas med 
syfte om detta inte klart framgår av beslut i stort eller riktlinjer”.38 Stridsuppgifterna utgör 
centrala och viktiga begrepp i ordrar och avser med ett ord förmedla en mer omfattande 
innebörd.  
 
Markstridskrafter ”är förband ur Försvarsmakten som har markstrid som huvuduppgift eller 
genomför insats med syfte att nå ett markoperativt mål”.39 I denna uppsats avses FM förband 
som har markstrid som huvuduppgift.   
 
Indikator är ett ”ett mått som används för att referera till ett begrepp då inget direkt mått finns 
tillgängligt”.40 I uppsatsen beskriver indikatorerna det signifikativa, det som är unikt för räder, 
och utgör ett mått på räder, för att göra förenligheten mätbar. 
 
Förenlig innebär: överensstämmer med, är kompatibelt med. 

                                                
32 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, s. 9. 
33 Ibid, s. 6f. 
34 Ibid, s. 2. 
35 Se bl.a. Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, s. 29ff för beskrivning av arenorna samt 
skillnad i definitioner i NSA, Allied Tactical Publication (ATP) 3.2 Land Operations (Bryssel: NSA, 2003), s. 4-
5 och s. 10-2. 
36 Se bl.a. Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, s. 29ff för beskrivning av arenorna samt 
skillnad i definitioner i NSA, ATP 3.2 Land Operations, s. 4-5 och s. 9-2. 
37 Försvarsmakten, Brigadreglemente Armén Bataljon, bilaga ledning  (Stockholm: Försvarsmakten, 1997), s. 
12. 
38 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, s. 212. 
39 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 24. 
40 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber, 2009), s. 467. 
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1.7 Disposition  
Inledningsvis avhandlas i detta kapitel bl.a. bakgrund, problemformulering, syften, fråge-
ställningar, tidigare forskning på området, definitioner av viktigare begrepp, samt beskrivning 
av metoden för hur problemet skall lösas. Detta bildar en gemensam grund och skapar en 
förståelse för det som avhandlas framöver. 
 
I kapitel två görs en analys av räder i syfte att förstå vad räder är, vilket bildar basen för 
operationaliseringen av indikatorer. I analysen tas det karaktäristiska för räder fram, därefter 
utarbetas indikatorer. Kapitlet svarar på de första två frågeställningarna. Indikatorerna och 
förståelsen för deras innebörd skapar förutsättningar för nästa steg, själva undersökningen.  
 
Därefter undersöks och värderas i tredje kapitlet hur respektive indikator är förenlig med FM 
nuvarande doktrin och RMO, d.v.s. vad som kan uttolkas om indikatorns innebörd i dessa.  
 
Slutligen kan, i fjärde kapitlet, de övergripande slutsatserna dras bl.a. över förenligheten 
mellan räder och FM doktrin och RMO, reflektioner göras och fortsatt forskning föreslås. 
 
Sist i uppsatsen presenteras käll- och litteraturförteckningen.  

1.8 Metod, inkl urval, validitet och reliabilitet 
Någon teori som specifikt fokuserar på stridsuppgiften räder har inte identifierats. Inte heller 
någon tidigare använd metod för värdering av förenlighet mellan en stridsuppgift och doktrin 
(motsvarande). Manövertänkande utgör grunden för Försvarsmaktens agerande.41 Jag väljer 
dock att inte utgå från manöverteorin i analysen, eftersom det konceptuella rymmer flera delar 
som ligger utanför manöverteorin, varvid den inte tillräckligt hjälper till att svara på ställd 
problemformulering. Ett annan vanlig och möjlig metod hade varit att analysera utifrån de sex 
militära basfunktionerna/grundläggande förmågor42 som beskriver krigföringsförmåga, men 
eftersom problemformulering, frågeställningar och syfte bl.a. inte relaterar till ett specifikt 
förband eller system har det bedömts mindre lämpligt än vald metod, vidare är det inte faktisk 
förmåga att räda som avhandlas utan konceptuell förenlighet.  
 
För att erhålla en mer neutral och anpassad metod för att lösa problemformuleringen, svara på 
frågeställningarna och syften, väljs en metod med att operationalisera indikatorer. 
Indikatorerna blir mätinstrumentet för att värdera förenligheten mellan räder och svensk 
doktrin samt RMO. Någon tidigare forskning där en stridsuppgift har operationaliseras med 
indikatorer har inte identifierats vilket gör att metoden kan anses oprövad i detta 
sammanhang. Metoden att operationalisera indikatorer är dock vanlig inom bl.a. 
samhällsvetenskaplig forskning och används även inom krigsvetenskapen.43 
 
Räder bryts upp i mindre delar i syfte att analysera hur stridsuppgiften räd kan uppfattas och 
förstås, samt att möjliggöra operationalisering utav indikatorer, det unika som utmärker räder. 
Analysen gör inte anspråk på att utgöra en teori om räder utan syftar till att förstå vad räder är, 
för att skapa ett teoretiskt verktyg med indikatorer. För att få en bredare bild av vad 
stridsuppgiften räd är, samt vad som är karaktäristiskt och unikt för räder, görs ett urval som 
omfattar två uppfattningar; NATO och USA. NATO är intressant eftersom svenska doktrinen 
                                                
41 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 76. 
42 Benämns basfunktioner i Ibid, s. 76f och grundläggande förmågor i Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma 
operationer, s. 60f samt Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer s. 29ff. 
43 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 77ff och uppsatser från Försvarshögskolan, bl.a. Ferm, US Army 
mot Bagdad. En fallstudie om hur manöverteori blev manöverkrigföring i Irak. 
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till viss del harmoniserats med NATO:s doktrin.44 NATO:s publikationer bedöms innehålla de 
centrala uppfattningarna representativa för medlemsländerna men de saknar detaljer. Störst 
fokus ligger således på USA därför att de har breda erfarenheter från konflikter och krigföring 
samt omfattande, utvecklade och språkligt förståeliga publikationer och reglementen.  
 
Uppsatsens validitet, att undersöka det jag avser undersöka, kan påverkas av urvalet NATO 
och USA. Ett annat urval skulle kunna innebära mindre förändringar av indikatorerna och 
någon skillnad i resultatet. Urvalet måste dock begränsas m.h.t. uppsatsens omfattning, 
förståeliga språk och tillgänglighet på källmaterial. Att använda både NATO och USA 
bedöms öka validiteten, jämfört med att bara utgå från t.ex. USA. Samtidigt bedöms USA ha 
stor påverkan på innehållet i NATO publikationerna. Ett problem kan utgöras av att samma 
begrepp och ord inte nödvändigtvis har samma betydelse i olika källor och kontexter. Det är 
innebörderna och tankarna bakom som är det betydelsefulla. Textanalyserna har mer av 
inriktningen att identifiera skillnader och nyanser i formuleringar än att leta efter förekomsten 
av samma eller olika ord. Således tolkas innebörder, likheter och olikheter i det 
karaktäristiska för att sedan sammanställa, kategorisera, avväga och slutligen ta fram 
indikatorer.  
 
Eftersom även källor på andra språk används måste översättningar göras vilket kan innebära 
att textens ursprungliga betydelse och förståelse påverkas. Detta kan vara negativt för 
validiteten, eftersom utformningen av indikatorerna kan påverkas. För att minska påverkan 
behålls engelskan i flera citat och några av de ursprungliga engelska uttrycken tydliggörs 
första gången tillsammans med den svenska översättningen, så att läsaren själv kan bilda sig 
en uppfattning.  
 
Indikatorerna skall påvisa det unika i räder, det som endast existerar vid stridsuppgiften räd 
och inte i andra stridsuppgifter. Detta är nödvändigt för uppsatsens validitet. En indikator som 
också kan påvisas gällande i en annan stridsuppgift innebär att den inte mäter specifikt räder, 
vilket den är avsedd att göra och försämrar validiteten. Detta innebär att först måste det 
karaktäristiska för räder identifieras, därefter granskas dessa karaktäristiska för att skapa 
indikatorerna och bedöma deras validitet, d.v.s. att de endast mäter räder och inget annat. 
Detta gör att formuleringarna på indikatorerna måste vara väldigt detaljerade. Flera 
karaktäristika kan således slås ihop och formas till en indikator för att erhålla validitet, medan 
andra karaktäristiska utgår helt. Antalet indikatorer blir därför relativt få, men längre.  
 
Respektive indikator appliceras därefter i undersökningen, textanalysen, av FM nuvarande 
doktrin och RMO för att värdera hur förenlig indikatorn är med dessa. Förenligheten bedöms i 
termer av löpande text. Reliabiliteten påverkas negativt av att underlaget kan tolkas på olika 
sätt och om de har brister i detaljeringsgrad eller inte är slutligt utarbetade och fastställda. 
Med hänsyn till karaktären på uppsatsen används emellertid även sådana reglementen då det 
är nulägesbilden i förenligheten som undersöks. Analys av framtida versioner kan leda till ett 
annat resultat. 
 

                                                
44 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 11. 
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2 En grundläggande analys av räder  
Detta kapitel gör en analys av räder i syfte att förstå vad räder är, identifierar det 
karaktäristiska för räder och utarbetar därefter indikatorerna. Kapitlet svarar på de första två 
frågeställningarna. Indikatorerna och förståelsen för deras innebörd skapar förutsättningar för 
nästa kapitels undersökning.  

2.1 Räder – en analys 
I svenska språket används både ordet räd och raid, med verbformerna räda och raida. Även 
andra varianter förekommer, t.ex. genomföra rädföretag. Räd härstammar från engelskans 
raid,45 som härleds till 1400-talets ord rade och rad vilket avsåg militära expeditioner till häst. 
På 1800-talet fick ordet även betydelsen attack och plundringståg.46 Engelskans raid betyder  
 

”a rapid surprise attack on an enemy or on premises to commit a crime. 2 a surprise visit 
by police to arrest suspects or seize illicit goods. verb 1 make a raid on. 2 quickly and 
illicitly take something from (a place)”.47  

 
I Sverige började ordet raid användas i slutet av 1800-talet och räd på 1920-talet. Räd är ett  
 

”överraskande och snabbt genomfört angrepp mot fientligt område (för att förstöra ngt 
1. kunskapa o.d.); urspr. Om strövtåg 1. plundringståg företaget av ryttare; sedermera 
äv. om operation företagen av andra landstridskrafter 1. av flyg 1. flotta”.48 Att räda 
(raida) är att ”(mera tillf.) utsätta (en plats o. d.) för en räd, företa en räd mot (en plats o. 
d.)”.49  

 
En distinktion mellan definitionerna är engelskans fiende respektive svenskans fientligt 
område, vilket först kan uppfattas mer terrängfokuserat. Min tolkning är att så inte är fallet, 
utan att den är bredare eftersom den inkluderar syftet kunskapa vilket inte behöver innebära 
anfall på själva fiendestyrkan. Ordet har även en polisiär innebörd, ”(plötslig o. snabbt 
genomförd) attack av polisstyrka l. om polisrazzia”.50 Ordets tillämpning i icke-militära 
sammanhang utgörs av bl.a. polisiära räder för att gripa terrorister och myndigheters räder 
mot företag i syfte att få information för utredningar.51  
 
NATO:s nuvarande definition på räd är:  
 

”An operation, usually small scale, involving a swift penetration of hostile territory to 
secure information, confuse the enemy, or destroy his installations. It ends with a 
planned withdrawal upon completion of the assigned mission”.52  

                                                
45 Svenska Akademien, Ordbok över svenska språket. Tjugotredje bandet. Rulta-Röxna (Lund: A.-B. Ph. 
Lindstedts Univ.-Bokhandel, 1962), s. R 3697f.  
46 Douglas Harper (2001), Online Etymology Dictionary, 
http://www.etymonline.com/index.php?search=raid&searchmode=none (091015). 
47 Oxford University Press (2009), Compact Oxford English Dictionary       
http://www.askoxford.com/concise_oed/raid?view=uk (091015). 
48 Svenska Akademien, Ordbok över svenska språket. Tjugotredje bandet. Rulta-Röxna, s. R 3698. 
49 Ibid, s. R 3698. 
50 Ibid, s. R 3698. 
51 Baserat på sökning på ordet räd på Google, 
http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=r%C3%A4d&meta=&aq=f&oq= (091015). 
52 NSA, Allied Administrative Publication (AAP)-6 NATO Glossary of terms and definitions (English and 
French) (Brussels: NSA, 2009), s. 2-R-3. (Förf kursivering). 
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Den amerikanska definitionen på räd är i Joint Publication 3-0 Joint Operations från 2008:  
 

”An operation to temporarily seize an area in order to secure information, confuse an 
adversary, capture personnel or equipment, or to destroy a capability. It ends with a 
planned withdrawal upon completion of the assigned mission”.53  

 
De två militära definitionerna har relativt stora likheter, men också skillnader. NATO:s 
definition betonar snabb penetration av fientligt område medan den amerikanska talar om att 
temporärt ta ett område och har i definitionen inte med aspekterna penetration eller fientligt 
område. Penetration är enligt NATO en form av offensiv ”which seeks to break through the 
enemy's defence”.54 NATO doktrinen för markoperationer beskriver emellertid att en räd 
”involves swift movement into hostile territory”55 d.v.s. understryker istället snabbheten i 
rörelsen in till fientligt område. Med fientligt (hostile) område avser NATO en benämning 
som givits ett område vars ”characteristics, behaviour or origin indicate that it is a threat to 
friendly forces”.56 Ta (seize) definieras i amerikanska armén som ”a tactical mission task that 
involves taking possession of a designated area using overwhelming force”.57 Överväldigande 
styrka kan anses motsäga en operation i liten skala, således uppfattar jag det som lokal 
överlägsenhet. I amerikanska publikationer på operativ nivå framgår att räder temporärt tar ett 
område genom ”swift insertion”58 snabbt insättande och ”forcible entry”59 d.v.s. inbrytning 
med våld. Insättande tolkar jag vara luft- eller sjövägen. På taktisk nivå så nämner en manual 
”swift, temporary penetration of enemy territory for a specific mission”.60 Att tillfälligt ta ett 
område har utgått för att istället betona den temporära penetrationen av fientligt område, 
vilket är mer likt NATO:s definition. En räd ”is not intended to hold ground”.61 Jag uppfattar 
att räder normalt inte syftar till att ta terräng, men att amerikanerna på högre nivå tillfälligt tar 
ett område för att kunna genomföra syftet med räden. I övrigt nämns på marktaktisk nivå 
”swift entry into hostile territory”62 och även infiltration.63 Infiltration är en form av 
”maneuver in which an attacking force conducts undetected movement through or into an area 
occupied by enemy forces to occupy a position of advantage in the enemy rear while exposing 
only small elements to enemy defensive fires”.64 Infiltration sker dolt genom luckor i fiendens 
försvar, tar avsevärd tid och styrkan måste undgå upptäckt, vilket minskar styrkans storlek.65  
 
Den styrka som fixerar motståndaren, för att underlätta rädstyrkans penetration/inbrytning/ 
infiltration till av motståndaren kontrollerat område, kan avbryta fixeringen när rädstyrkan 
passerat. Fixeringen sker med försvar, begränsade offensiva operationer och eldunderstöd.66 

                                                
53 Joint Chiefs of Staff, Joint Publication (JP) 3-0 Joint Operations (Washington DC: Joint Chiefs of Staff, 
2008), s. GL-24. (Förf kursivering). 
54 NSA, AAP-6 NATO Glossary of terms and definitions (English and French), s. 2-P-3. 
55 NSA, ATP 3.2 Land Operations, s 4-5. (Förf. kursivering). 
56 NSA, AAP-6 NATO Glossary of terms and definitions (English and French), s. 2-H-4. 
57 Headquarters, Department of the Army, FM 3-90 Tactics, s. glossary-24. 
58 Joint Chiefs of Staff, JP 3-0 Joint Operations, s. VI-3f. (Förf. kursivering). 
59 Ibid, s. VI-13. (Förf. kursivering). 
60 Headquarters, Department of the Army, FM 3-21.20 The Infantry Battalion (Washington DC: Headquarters, 
Department of the Army, 2006), s. 4-57. 
61 Headquarters, Department of the Army, FM 17-95 Cavalry Operations (Washington DC: Headquarters, 
Department of the Army, 1996), s. 5-27. 
62 Headquarters, Department of the Army, FM 3-90 Tactics, s. 5-38. (Förf. kursivering). 
63 Ibid, s. 19f. (Förf. kursivering). 
64 Ibid, s. 3-19. 
65 Ibid, s. 3-19 
66 Ibid, s. B-5. 
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NATO anser att eldunderstöd ”behövs för att understödja rädstyrkan och reducera 
motståndarens möjligheter att reagera”.67 Det finns således olika uppfattningar och nyanser i 
hur rädstyrkan tar sig in på och fram i fientligt område, från att göra en infiltrering eller snabb 
rörelse till mer inbrytning med våld. Jag uppfattar att detta gäller hela genomförandet, d.v.s. 
det är inte bara synen på hur styrkan tar sig igenom eller förbi fiendens försvarslinjer som 
skiljer utan även övriga delen av rörelsen inne på fiendens område.  
 
Båda definitionerna anger att räden avslutas med en planerad tillbakaryckning när uppdraget 
slutförts. Evakueringsoperationer liknar räder i många avseenden, bl.a. planerad 
tillbakaryckning, men skiljer sig t.ex. genom att våldsanvändningen vanligtvis är ”limited to 
that required to protect the evacuees and the evacuation force”.68 Tillbakaryckningen bör ske 
snabbt och över en annan sträcka än framryckningen.69 Detta beror på att motståndaren 
generellt sett antas ha högre förväntningar på att (räd)styrkan skall använda samma väg 
tillbaka, eller att det  bedöms komma efterföljande enheter.70 Rädstyrkans återinträde till eget 
kontrollerat område kan ske genom exfiltration eller utbrytning.71 
 
Rädoperationer är enligt NATO:s definition vanligtvis i liten skala, vilket kan tolkas som att 
det är en eller flera av tidsaspekten, storleken på styrkan eller rumsdimensionen som avses. I 
NATO doktrinen för markoperationer framgår att räder normalt är korta i tid och distans.72   
Enligt amerikansk syn är rädstyrkans organisation vanligtvis noggrant skräddarsydd för 
uppgiften, dels för att neutralisera fintliga styrkor men också för att utföra andra funktioner, 
t.ex. förstöra en bro eller hämta en nedskjuten pilot.73 Amerikanska specialförband kan 
genomföra räder mot kritiska mål som är utanför andra förbands förmåga.74 Det betonas att 
befälsordningen skall vara enkel och att specialisterna skall stödja planeringen. Både NATO 
och den amerikanska fältmanualen i taktik framhäver vikten av detaljerade och uppdaterade 
underrättelser för planeringen.75 Viktiga delar av planeringen inkluderar hur stridsledning, 
uthållighet och målinformation säkerställs, metoder och procedurer för att operera framför de 
främsta egna styrkorna, samt att fastställa risker och möjliga konsekvenser. Rädstyrkan skall 
övas om tiden, operationssäkerhet och vilseledningsbehov medger.76 Chefen fastställer 
kriterier för att tydliggöra under vilka omständigheter räden skall påbörjas alternativt ställas in 
(eng. go/no go), samt under vilka omständigheter räden skall avbrytas under genomförandet 
(eng. abort criteria). De kan t.ex. utgöras av en miniminivå på egna resurser, t.ex. tillgång till 
understöd, förlust av viss personal eller utrustning, samt förändrad fiendesituation.77  

                                                
67 NSA, ATP 3.2 Land Operations, s. 4-5. 
68 Joint Chiefs of Staff, JP 3-0 Joint Operations, s. VI-3f. 
69 Headquarters, Department of the Army, FM 3-21.20 The Infantry Battalion, s. 4-57. 
70 Ett exempel är räden genom Baghdad den 5 april 2003 när irakierna satte upp hinder bakom rädstyrkan, 
”apparently trying to set up kill zones if the Americans departed along the same route. The obstacles proved 
irrelevant since the Rogues continued on to the airport rather than retrace their route”. Fontenot, et.al., On Point, 
The United States Army in Operation Iraqi Freedom, s. 336. 
71 Headquarters, Department of the Army, FM 3-90 Tactics, s. B-8. 
72 NSA, ATP 3.2 Land Operations, s. 4-5. 
73 Headquarters, Department of the Army, FM 3-90 Tactics, s. 5-38. 
74 Joint Chiefs of Staff, JP 3-05 Doctrine for Joint Special Operations (Washington DC: Joint Chiefs of Staff, 
2003), s. I-2ff. 
75 NSA, ATP 3.2 Land Operations, s. 4-5 samt Headquarters, Department of the Army, FM 3-90 Tactics, s. 5-
38f. 
76 Headquarters, Department of the Army, FM 3-90 Tactics, s. 5-38f. 
77 Headquarters, Department of the Army, FM 3-21.20 The Infantry Battalion, s. 4-57, samt United States 
Marine Corps, Marine Corps Warfighting Publication 3-43.1 Raid Operations (Washington DC: Department of 
the Navy, Headquarters, United States Marine Corps, 2002), s. 1-22. 
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En räd kan till skillnad från andra anfall med speciella syften (eng. special purpose attacks) 
inte utföras som ett snabbt påkommet anfall (eng. hasty attack78),79 utan kräver mer planering 
och förberedelser. Rädstyrkans logistik är minimal och den förväntas ha med det som behövs. 
Eftersom säkra landförbindelser saknas är endast begränsat akut underhåll och medicinsk 
evakuering möjligt, vilket måste planeras omsorgsfullt p.g.a. de stora riskerna.80 En räd har 
”no requirement to maintain an uninterrupted logistics flow”.81 NATO beskriver att ”only a 
limited amount of supplies can be carried and maintenance is confined to minor crew 
repairs”.82 Beroende på skillnader i rädstyrkans storlek och sammansättning påverkas tids- 
och rumsmöjligheterna i genomförandet av operationer på djupet. Generellt så får större 
förband svårare att infiltrera, men ökad förmåga att penetrera, ökad operativ uthållighet och 
möjlighet att nå mål längre in på djupet. 
 
Skissen nedan visar exempel på räder.83 
 

 
Förkortning Engelsk förklaring  Svensk översättning 
CBT Combat   Strid 
LD/LC  Line of Departure/Line of Contact Startlinje/frontlinje  
LOA Limit of Advance  Bortre gräns för framryckning 
PL  Phase Line   Linje 
PP  Passage point   Passeringsplats 
RP Release Point   Slutplats 
SCT Scouting   Rörlig spaning 
SP  Start Point   Startplats 

                                                
78 Hasty attack. ”In land operations, an attack in which preparation time is traded for speed in order to exploit an 
opportunity”. NSA, AAP-6 NATO Glossary of terms and definitions (English and French), s. 2-H-1. 
79 Headquarters, Department of the Army, FM 3-90 Tactics, s. 3-4.  
80 Ibid, s. 3-48.  
81 Ibid, s. B-5 
82 NSA, ATP 3.2 Land Operations, s. 4-5. 
83 Headquarters, Department of the Army, FM 71-2 The Tank and Mechanized Infantry Battalion Task Force 
(Washington DC: Headquarters, Department of the Army, 1988), s. 3-68. 
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Skissen visar ett antal intressanta aspekter på räder och behoven av samordning med egna 
förband i stridsområdet. Respektive rädstyrka passerar igenom egna linjer och eget område 
vid två tillfällen. ”Passage of lines is a tactical enabling operation in which one unit moves 
through another unit’s positions with the intent of moving into or out of enemy contact.”84 

Flertalet kontrollåtgärder vidtas för att förhindra vådabekämpning och samtidigt bibehålla 
tempo och verkan mot fienden. De omfattar t.ex. samlingsområden, luckor i egna linjer, 
genomgångsvägar och genomgångsplatser, igenkänningssignaler, ansvarsförhållanden inkl 
var ansvaret för striden överlämnas mellan cheferna. Att passera genom egna linjer på 
tillbakavägen är mer problematiskt, bl.a. är det svårare att identifiera sina egna och fienden 
kan vara mer alert.85 Det är således mer kontrollåtgärder än vad som framgår på skissen ovan. 
Vidare samordnas rädstyrkan med egna förband som spanar och denna typ av dubbla räder 
behöver dessutom samordnas mellan varandra. Den yttre räden med den mindre styrkan 
uppfattas också utgöra ett rörligt flankskydd till den inre styrkan, medan ett förband utför 
rörlig spaning och därmed bidrar till skyddet i andra flanken. Skissen belyser på ett bra sätt 
hur även räder, tillsammans med förband som spanar på djupet, kan nyttja Jominis s.k. inre 
linjer.86  
 
Skissen ovan utvisar ett klassiskt stridsfält med tydliga konfrontationslinjer. Hur förhåller sig 
då räder till fragmenterade stridsfält? Jag uppfattar att i ett fragmenterat stridsfält, där det inte 
finns tydliga långa frontlinjer mellan två parter, kan man istället utgå ifrån var egna eller 
allierade styrkor har markoperativ kontroll87 och var den upphör. Det skall finnas minst två 
områden där andra egna eller allierade utövar markoperativ kontroll när räden initieras, en 
varifrån räden utgår och en dit den återvänder. Däremellan kan flera inblandade aktörer, 
reguljära eller irreguljära styrkor, aktiva eller passiva, ha eller upprätthålla markoperativ 
kontroll i olika områden. Ett fragmenterat stridsfält innebär större möjligheter till att undvika 
motståndaren på väg till och från målet, vilket eftersträvas under räder. Räder i sig bidrar till 
att fragmentisera stridsfältet. Reznichenko anger att det ”in connection with the fragmented 
nature of contemporary battle … there are possibilities for further development of raiding 
operations tactics”.88 Räder kan således användas också i fragmenterade stridsfält.  
 
I definitionerna anger NATO och USA deras viktigaste syften med räder. Andra syften 
tillkommer i publikationer och reglementen. Både NATO och amerikanerna anger att syftet 
kan vara att säkra information. Att säkra (secure) innebär enligt NATO att ”gain possession of 
a position or terrain feature, with or without force, and to make such disposition as will 
prevent, as far as possible, its destruction or loss by enemy action”.89 Med information avser 
NATO ”Unprocessed data of every description which may be used in the production of 
intelligence”.90 Min förståelse av definitionen av säkra är att den även kan vara applicerbar på 
information och inte bara är terrängfokuserad. NATO definitionen på räder nämner förvirra 
fienden, medan amerikanerna förvirrar motståndaren. Skillnaden anses orelevant. Den 
amerikanska definitionen har med syftet att tillfångata personal eller utrustning, medan 
                                                
84 Headquarters, Department of the Army, FM 3-90 Tactics, s. 16-0. 
85 Ibid, s. 16-0ff. 
86 För mer om Jominis generella resonemang om inre och yttre linjer, se bl.a. Jerker Widén & Jan Ångström, 
Militärteorins grunder (Stockholm: Försvarsmakten, 2004), s. 181. 
87 För mer om markoperativ kontroll se nedan och Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, s. 29f 
samt Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 44f.  
88 David M. Glantz, The Soviet Conduct of Tactical Maneuvre, Spearhead of the offensive (London: Frank Cass 
and company Limited, 1991), s. 222. 
89 NSA, AAP-6 NATO Glossary of terms and definitions (English and French), s. 2-S-4. 
90 Ibid, s. 2-I-4. 
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NATO:s publikation för landoperationer nämner ”tillfångata en vital fientlig tillgång”.91  
Enligt NATO definitionen kan räder förstöra (destroy) fientliga installationer. Fasta och 
permanenta installationer benämns infrastruktur.92 Ett exempel är att räda flygbaser i syfte att 
”materially reducing enemy air power”.93 I NATO:s publikation för landoperationer nämns 
förstöra ”a vital enemy asset”94 vilket tolkas ha en bredare betydelse. Amerikanerna förstör en 
förmåga (capability). Ett amerikanskt exempel utgörs av att lokalisera och neutralisera hot 
från massförstörelsevapen.95 Förmågor uppfattar jag har en bredare innebörd än installationer 
och vitala tillgångar. NATO uppger att räders ”wider purpose is to disrupt the enemy”.96 

Disrupt översätts ofta på svenska till störa,97 men jag uppfattar att ordets användning har en 
bredare innebörd. 
 
Amerikanska publikationer och reglementen anger att räder också kan syfta till;  

- att stödja operationer som ”undsätter och återfinner individer och utrustning som 
riskerar tillfångatas”98 eller befria isolerad tillfångatagen personal om deras 
ungefärliga position är känd.99 Personnel Recovery operationer har generellt flera 
likheter med räder bl.a. vad avser organisation, planering och förberedelser.100  

- att stödja ett områdesförsvar, djupförsvar eller en fördröjningsstrid. Inom ramen för 
fördröjningsstrid nämns artilleriräder.101  

- att på operativ nivå respondera på kriser och begränsade händelseutvecklingar.102   
 
Syftena med räder förefaller varierande. Det som förstås vara gemensamt är att syftena tolkas 
vara begränsade och vanligtvis inte är att ta terräng. 
 
Andra karakteristiska för räder gjorda av markstyrkor på djupet av fiendens bakre områden är 
”audacious, high-speed, and of short duration”.103  

2.2 Framtagande av indikatorer 
Utifrån analysen sammanfattar och kategoriserar följande tabell det karaktäristiska för räder 
utefter aspekterna tid, rum och styrka,104 samt syften.  
 

Aspekt  Karaktäristiskt för stridsuppgiften räd  
Tid Snabbt genomfört anfall, högt tempo, kort varaktighet, kan inte genomföras som ett snabbt 

påkommet anfall, detaljerade förberedelser och planläggning, kriterier för att påbörja/ställa in samt 
avbryta. 

Rum Kort i distans, hög risk, överraskande, passerar och anfaller genom egna linjer/område, utgår och 
avslutas i områden där egna eller allierade utövar markoperativ kontroll, in-/exfiltrerar/temporärt 
öppnar/snabbt penetrerar motståndares linjer och område, anfall på djupet/i område där egna eller 
allierade inte utövar markoperativ kontroll, ej öppna landförbindelser bakåt, i förväg planerad 

                                                
91 NSA, ATP 3.2 Land Operations, s. 4-5. 
92 NSA, AAP-6 NATO Glossary of terms and definitions (English and French), s. 2-I-4. 
93 NSA, AJP 3.2 Allied Joint Doctrine for Land Operations, s. 4-10. 
94 NSA, ATP 3.2 Land Operations, s. 4-5. 
95 Joint Chiefs of Staff, JP 3-0 Joint Operations, s. V-23. 
96 NSA, ATP 3.2 Land Operations, s. 4-5. 
97 Se t.ex. Sven Krigsman & Jörgen Svensson, Militärordbok på engelska och svenska (Lund: Studentlitteratur, 
1999), s. 141. 
98 Headquarters, Department of the Army, FM 3-90 Tactics, s. 5-38. 
99 Joint Chiefs of Staff, JP 3-50 Personnel Recovery (Washington DC: Joint Chiefs of Staff, 2007), s. VI-28. 
100 Ibid, s. B-12. 
101 Headquarters, Department of the Army, FM 3-90 Tactics, s. 8-33ff. 
102 Joint Chiefs of Staff, JP 3-0 Joint Operations, s. XX-IVff. 
103 Headquarters, Department of the Army, FM 3-90 Tactics, s. 3-48. 
104 Jmf. eng. time, space, force. 
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tillbakaryckning, tillbakaryckningsväg som skiljer sig från framryckningsvägen. 
Styrka Skräddarsytt förband. 
Syften Begränsat syfte, vanligtvis ej ta terräng. 

 
Nästa steg är att granska dessa karaktäristiska för att utarbeta indikatorer som skall påvisa det 
som är unikt i räder. Flertalet av dessa karaktäristika är var för sig inte unika för räder och 
således kan de inte användas rakt av som indikatorer, andra karaktäristiska har liknande 
innebörder och kan slås ihop. Detta gör att flera karaktäristiska förenas och formas till en 
indikator för att erhålla validitet, medan andra utgår helt. Ur aspekten tid tolkas högt tempo 
och kort varaktighet inrymmas i att räder är snabbt genomförda anfall. Detaljerade 
förberedelser och planläggning, t.ex. kriterier för att påbörja eller ställa in, samt avbryta 
räden, uppfattar jag innebär och inkluderas i att räder inte kan genomföras som snabbt 
påkommet anfall. Kort i distans uppfattar jag återfinns i att det är ett snabbt genomfört anfall 
och det kan även anses rymmas i att det är ett begränsat syfte. Övriga delar i aspekten rum 
kvarstår. Räders skräddarsydda förband, begränsade syfte och att räder vanligtvis inte syftar 
till ta terräng uppfattas gemensamt för alla räder. Vad skiljer då en räd från andra 
stridsuppgifter? Vad är signifikativt för just räder? Utifrån det karaktäristiska kan följande två 
indikatorer tas fram, vars huvudbeståndsdelar förtydligas med bokstäver för att underlätta 
undersökningen.   
 
Indikatorer 

1. (a) Ett anfall med hög risk som inte kan genomföras som snabbt påkommet anfall,  
(b) men innebär ett överraskande och snabbt genomfört anfall på djupet/i område där 
egna eller allierade inte utövar markoperativ kontroll, i begränsat syfte, vanligtvis ej ta 
terräng,  
(c) som utgår och avslutas i områden där egna eller allierade utövar markoperativ 
kontroll. 

 
2. (a) Ett skräddarsytt förband,  

(b) som passerar och anfaller genom egna linjer/eget område,  
(c) och infiltrerar/temporärt öppnar/snabbt penetrerar motståndares linjer och område, 
utan att bibehålla öppna landförbindelser bakåt,  
(d) samt motsvarande under den i förväg planerade tillbakaryckningen som normalt 
sker längs en tillbakaryckningsväg som skiljer sig från framryckningsvägen, när det 
begränsade uppdraget är slutfört.  

 
Det är således inte indikatorernas enskilda ingående delar, t.ex. 2 (a) skräddarsydda förband, 
som är indikatorn för räder utan det är alla delarna, t.ex. 2 (a) + (b) + (c) + (d) i 
kombinationen, tillsammans, som blir det unika för räder och utgör indikatorn.   
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3 Undersökning av räders förenlighet med FM doktrin och RMO    
Med hjälp av de två indikatorerna undersöks i detta kapitel hur räder är förenliga med MSD, 
DGemO och DMarkO samt RMO.  

3.1 Indikator 1 
Indikatorn är:  

(a) Ett anfall med hög risk som inte kan genomföras som snabbt påkommet anfall,  
(b) men innebär ett överraskande och snabbt genomfört anfall på djupet/i område där egna 
eller allierade inte utövar markoperativ kontroll, i begränsat syfte, vanligtvis ej ta terräng,  
(c) som utgår och avslutas i områden där egna eller allierade utövar markoperativ kontroll.     

 
3.1.1 (a) Ett anfall med hög risk som inte kan genomföras som snabbt påkommet anfall, 
Vad gäller risktagning anger doktrinen att de svenska specialförbandens operationer till sin 
natur är oortodoxa högriskoperationer.105 RMO anger i ett exempel på offensiv insats att det 
för högriskmål ska användas speciellt utbildade förband, ”såsom specialförband, 
säkerhetsförband eller utbildad sökpersonal”.106 Detta innebär att det finns vilja till hög 
risktagning, främst avseende specialförbands nyttjande. RMO anger att det vid stor risk för 
oönskade effekter av verkan bör ske en ny planering.107 Detta kan tolkas säga emot vilja till 
hög risktagning, men jag uppfattar att det främst avser risk för att skada tredje person vid t.ex. 
flyganfall. Utöver detta står inget som tyder på höga risker. RMO anger att chefer måste våga 
ta och skall ta de medvetna risker som krävs.108 Det som framgår i doktrinen och RMO i 
övrigt handlar mer om att bedöma risker, hantera och minimera risker, ta avvägda och 
kalkylerade risker.109  
 
DGemO påpekar hur ett för stort operativ spann, d.v.s. ”sambandet mellan operationens 
fysiska utsträckning (avstånd) och dess varaktighet (tid)”110 kan medföra risk för att 
operationen ”tappar förmågan att med framgång fortsätta genomförandet och där operationen 
är på väg att skifta till motståndarens fördel”, 111 d.v.s. egen kulminationspunkt nås. Detta kan 
eventuellt förutses i planeringen.112 Motsvarande avvägningar är en viktig del i planeringen av 
räder, men återfinns inte i DMarkO eller RMO. I skissen (ovan) anges en gräns för 
framryckning som avser den maximala fysiska utsträckningen för rädstyrkan.  
 
I DGemO står att i ”vissa situationer kan kraven på samordning ställas mot behovet av tempo. 
I dessa fall måste man överväga eventuella risker mellan en utebliven samordning mot vinsten 
av att ett högt tempo bibehålls. En grundregel för denna typ av övervägande är att en aktör 
vinner på ett högt tempo jämfört med grundlig samordning av tillgängliga resurser”.113 Detta 
tolkas inte vara förenligt med räder, eftersom räder inte kan genomföras som snabbt 
påkommet anfall, men räder skulle kunna utgöra ett undantag från grundregeln.  
 
                                                
105 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, s. 35, se även Försvarsmakten, Militärstrategisk 
doktrin, s. 118 och Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 49. 
106 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, s. 119. 
107 Ibid, s. 131. 
108 Ibid, s. 141-150, se även Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 36. 
109 Se t.ex. Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, s. 70, 79, 91f och Försvarsmakten, Doktrin 
för markoperationer, s. 52, 72 samt Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, s. 131, 146, 156. 
110 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, s. 82. 
111 Ibid, s. 82. 
112 Ibid, s. 82. 
113 Ibid, s. 80. 
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I RMO framgår att det vid underrättelsedrivna insatser är ”viktigt att definiera vilket 
informationsunderlag som ska finnas för att påbörja insatsen samt underlag till besluts-
tillfällen för när en insats ska avbrytas”.114 Syftet uppfattas främst vara att efterleva ”mandat, 
laglighet och insatsregler”.115 Detta skulle kunna tolkas vara en motsvarighet till kriterier för 
att påbörja och ställa in, samt avbryta operationer, vilket skulle indikera en åtskillnad mellan 
snabbt påkommet anfall och vissa andra anfall. Informationsunderlaget uppfattas emellertid 
bara utgöra en liten del av vad som kan ligga till grund för kriterierna. Vidare förstås 
kriterierna ha ett annat syfte. 
 
Det är begränsat stöd för anfall med höga risker, men samtidigt framgår att chefer skall ta de 
risker som krävs. Det uppfattas finnas viss begränsad åtskillnad mellan snabbt påkommet 
anfall och underrättelsedrivna insatser.  
 
3.1.2 (b) men innebär ett överraskande och snabbt genomfört anfall på djupet/i område 
där egna eller allierade inte utövar markoperativ kontroll, i begränsat syfte, vanligtvis ej 
att hålla terräng, 
I doktrinen och RMO är det tydligt att såväl överraskning som snabbhet, eller tempo, skall 
eftersträvas. Bl.a. nämns att ett högt tempo anses vara nyckeln till framgång, att ett snabbt 
agerande kan leda till överraskning och att ett överraskande och snabbt genomfört anfall ökar 
möjligheterna för tidig framgång.116  
 
Det framgår relativt lite i doktrinen om strid på djupet/i område där egna eller allierade inte 
utövar markoperativ kontroll. Doktrinens uttryck hela rumsdimensionen och hela strids-
rummet,117 uppfattas inkludera hela djupet. Djup och djupområde definierar RMO som ”det 
område över vilket en annan part/motståndare har eller upprätthåller markoperativ kontroll 
och markoperativt herravälde, eller där vår insyn och/eller närvaro i området är så pass 
begränsad att vi måste göra antaganden om detta”.118 Uttrycket annan part tolkas inte avse 
allierade.119 RMO skiljer på strategiskt, operativt och taktiskt djup, samt på regelbundet djup, 
ett över tiden definierat område, och fragmenterat djup, vilket är områden i vilka kontrollen 
växlar mellan egen och den andra partens/motståndarens kontroll.120   
 
Vilka syften nämner doktrinen och RMO då för anfall på djupet och vilka av dem kan anses 
som begränsade syften och snabbt genomförda? MSD nämner att FM inom ramen för 
fredsfrämjande operationer skall kunna lösa evakueringsoperationer,121 vilka påminner om 
räder i deras begränsade syfte. Såväl överrasknings- som anfallsaspekten på strategisk nivå 
bedöms vara liten eftersom operationen troligen samordnats med landet ifråga.  
                                                
114 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, s. 119. 
115 Ibid, s. 119. 
116 Se bl.a. Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 21, 89f, Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma 
operationer, s. 37, 57 och Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 38, 75 samt Försvarsmakten, 
Reglemente för markoperationer, s. 56, 126. 
117 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 68, 75-78.  
118 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, s. 50.  
119 Perspektiven på förhållandet mellan markoperativ kontroll och djup skiljer sig mellan indikatorn och RMO. 
Indikatorn uppfattar det vara där egna eller allierade inte utövar, medan RMO anser det vara där en annan 
part/motståndaren utövar eller antas utöva markoperativ kontroll. Uttrycket annan part kan uppfattas inkludera 
allierade. RMO använder uttrycket annan part också vid beskrivningen av Psyopsförbands användande vilket 
inkluderar ”analysera annan parts psykologiska operationer som riktar sig mot våra styrkor”. Försvarsmakten, 
Reglemente för markoperationer, s. 94. RMO använder uttrycket allierade på s. 18, 126, 133 och 172. RMO 
tolkas därför inte med annan part avse allierade.  
120 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, s. 50. 
121 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 109. 
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DGemO nämner att den gemensamma operationens perspektiv ”ska omfatta hela tids- och 
rumsdimensionen för operationen. … samt möjligheterna att slå på djupet av hans 
gruppering”.122 Slå innebär att försätta motståndaren ur stridbart skick.123  Beroende på bl.a. 
vad som skall slås kan syftet anses begränsat eller ej.  
 
Både DMarkO och RMO anger att strid på djupet bl.a. avser bekämpning för att påverka 
kritiska sårbarheter eller mål av stor betydelse.124 För att möjliggöra detta ”på det 
markoperativa djupet krävs också förmåga att kunna föra in resurser på djupet av en 
motståndares gruppering”.125 Att föra in resurser, vilket t.ex. är syftet med artilleriräder, eller 
bekämpa på djupet tolkar jag kunna utgöra ett begränsat syfte.  
 
Ett annat syfte med strid på djupet är enligt RMO att binda motståndarens resurser i 
sekundära riktningar.126 Innebörden av binda är att förhindra ”motståndarens handlingsfrihet 
genom att förhindra motståndarens möjlighet att genomföra förflyttning från ett område över 
en vis tid”.127 Binda uppfattas inte vara förenligt med ett snabbt anfall eller ett begränsat syfte, 
utan det indikerar behov av att kvarstanna en längre tid för att engagera motståndaren.  
 
Vidare framgår i RMO att ju djupare penetration av motståndarens gruppering och desto 
starkare asymmetriskt hot som kan projiceras mot motståndarens mest vitala delar, desto 
större effekt uppnås.128 Att projicera ett asymmetriskt hot tolkar jag utgör ett begränsat syfte, 
men ju större djup desto mindre kan syftet anses vara begränsat.  
 
RMO anger att luftburna förband kan ”ta och försvara terräng på det taktiska djupet”.129 Att ta 
nyckelterräng på djupet kan också bli följden av en exploatering eller vara syftet med en 
infiltrering.130 Att ta och försvara terräng är normalt inget syfte för en räd eftersom det 
motsäger bl.a. ett snabbt genomfört anfall och ett begränsat syfte. RMO anger att anfallsmål 
vid strid i bebyggelse ges långt in på djupet.131 Om det med anfallsmålen avses att ta och 
försvara är det normalt inte att anse som förenligt. 
 
Enligt RMO kan innästlade förband under fördröjningsstrid bl.a. genomföra strid under 
erforderlig tid,132 vilket tolkas främst innebära en längre tid än vad som kan anses förenligt 
med ett snabbt genomfört anfall.  
 
RMO beskriver vidare att exploatering innebär ”att egen huvudstyrka fortsätter in på djupet så 
att den kan agera i motståndarens bakre områden; där dennes understöd, ledning, underhåll 
kan vara grupperade”.133 Andra syften som nämns för strid på djupet är att försvaga 
motståndarens sammanhållning, avge eld mot viss terräng, anfalla flanker, underlätta 

                                                
122 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, s. 91. 
123 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, s. 212. 
124 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 67f, 76 och Försvarsmakten, Reglemente för 
markoperationer, s. 50. 
125 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 70f. 
126 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, s. 50. 
127 Ibid, s. 212. 
128 Ibid, s. 50. 
129 Ibid, s. 81. 
130 Ibid, s. 110f. 
131 Ibid, s. 126. 
132 Ibid, s. 124. 
133 Ibid, s. 111. 
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urdragning och förbruka motståndarens reserver.134 Dessa kan utgöra begränsade syften, men 
det kan också beroende på t.ex. utsträckning i tid och rum, eller motståndarens styrka bli mer 
än begränsat.  
 
Sammanfattningen blir att överraskning och anfall på djupet är helt förenliga. Innebörden av 
snabbt genomfört är att hela anfallet skall genomföras på kort tid, från att det påbörjats tills 
dess att det avslutats. Det avser inte bara snabbhet, eller tempo, i anfallet till målet, utan hela 
anfallsrörelsen. Doktrinen och RMO nämner endast snabbhet, tempo, generellt, men inte 
specifikt i samband med anfall på djupet. Syftena som anges för anfall på djupet kan till del 
tolkas utgöra begränsade syften, t.ex. projicera asymmetriskt hot och föra in resurser på djupet 
för bekämpning, medan andra syften såsom ta och försvara, vanligtvis inte uppfattas vara 
förenliga med räder. Syftet binda uppfattas inte överensstämma med räder. Syftena bör i flera 
fall förstås i en större kontext för att bättre kunna avgöra om det kan anses begränsat.  
 
3.1.3 (c) som utgår och avslutas i områden där egna eller allierade utövar markoperativ 
kontroll. 
FM evakueringsoperationer,135 kan anses uppfylla detta på militärstrategisk nivå. Man skulle 
kunna argumentera att alla FM internationella operationer kanske uppfyller detta, men dessa 
insatser uppfattas dock inte heller som snabba eller som anfall.  
 
Vid anfallen (ovan) framgår t.ex. föra in resurser på djupet, ju djupare desto bättre och att 
huvudstyrkan fortsätter in på djupet. Det finns inget som antyder att anfall skulle avslutas i 
område där egna eller allierade utövar markoperativ kontroll, utan snarare avslutas de i 
områden där motståndaren utövar markoperativ kontroll när anfallet påbörjas.   
 
3.1.4 Slutsatser indikator 1. 
Det uppfattas finnas visst begränsat stöd för ett anfall med hög risk. Endast 
underrättelsedrivna operationer tolkas inte kunna genomföras som snabbt påkommet anfall.  
Att överraskande genomföra anfall på djupet/i område där egna eller allierade inte utövar 
markoperativ kontroll är helt förenligt. Några av syftena för anfall på djupet tolkas vara 
förenliga med räder, medan några inte är förenliga. Slutligen tolkas inga av anfallen avslutas i 
område där egna eller allierade utövar markoperativ kontroll, vilket också innebär att snabbt 
genomförda endast tolkas överensstämma under anfallet in till målet.  
 
Några av indikatorns mindre beståndsdelar har således påvisat förenlighet, medan andra 
påvisat brister i förenlighet. Indikatorns delar som påvisat förenlighet uppfattas inte heller ha 
förekommit i kombination, tillsammans, utan uppdelade.    
 
Detta innebär att indikatorn inte anses förenlig med svensk doktrin och RMO.  

3.2 Indikator 2 
Indikatorn är:  

(a) Ett skräddarsytt förband,  
(b) som passerar och anfaller genom egna linjer/eget område,  
(c) och infiltrerar/temporärt öppnar/snabbt penetrerar motståndares linjer och område, 
utan att bibehålla öppna landförbindelser bakåt,  

                                                
134 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, s. 110ff. 
135 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 109. 
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(d) samt motsvarande under den i förväg planerade tillbakaryckningen som normalt sker 
längs en tillbakaryckningsväg som skiljer sig från framryckningsvägen, när det 
begränsade uppdraget är slutfört.  

 
3.2.1 (a) Ett skräddarsytt förband,  
Doktrinen anger inte specifikt skräddarsytt förband eller tillfälligt indelade/sammansatta 
förband. Insatsstyrkor, även ur olika stridskrafter, sätts enligt MSD samman utifrån 
uppgiften.136 I DGemO framgår att stridskrafters förmågor skall kombineras till en 
sammansatt förmåga,137 vars innebörd kan tolkas överensstämma med indikatorn. Samtidigt 
kan skrivningen att det på den operativ nivå normalt inte förändras lydnadsförhållanden, 
såsom t.ex. taktiskt befäl, utan att det istället ändras ledningsförhållanden, d.v.s. under-
stödjande och understödd,138 tolkas kunna motsäga frekvent använda skräddarsydda förband 
ur flera stridskrafter. Även lydnadsförhållanden kan begränsa möjligheterna att göra tillfälliga 
indelningar av underställda enheter.139 DMarkO berör möjligheten att kombinera förband eller 
förmågor för att få en effektiv sammansättning och nå målen.140 Även RMO betonar vikten av 
kombinerade vapen och möjligheterna att skapa en stridsgrupp för en viss uppgift.141 RMO 
uttrycker en ökad ambition till s.k. behovssammansatta stridsgrupper, främst på bataljons- och 
brigadnivå, även om också mindre förbandsenheter och t.o.m. individer skall ”kunna inta nya 
platser i anpassade organisatoriska strukturer”.142 Det krävs tillfälligt sammansatta förband 
vid insatser som ”kräver förmågor som inte finns organiserade i ett typförband”.143  
 
Sålunda uppfattas skräddarsydda förband vara förenligt. 
 
3.2.2 (b) som passerar och anfaller genom egna linjer/eget område, 
För anfall kan ett anfallsområde avdelas och i så fall reglerar högre chef 
lydnadsförhållandena. Chef som tilldelats stridsuppgift samordnar genom befäl ”förband som 
tidigare är grupperade inom området”.144 Grupperade kan man tolka avser stödjande förband 
t.ex. underhålls- eller artilleriförband. Om både förbandet i området och den andre chefen har 
tilldelats stridsuppgift, t.ex. om en försvarar och den andre skall anfalla, så framgår inte vad 
som gäller, vilket kan tolkas innebära att högre chef i så fall avgör lydnadsförhållandena.  
 
RMO belyser att hög samordning behövs vid anfallsrörelser och urdragning, t.ex. för att 
beakta risken för vådabeskjutning.145 I övrigt så framgår t.ex. att förmågan ”att trafikleda och 
skapa fri väg inom operationsområdet”146 är av central betydelse,147 vilket dock tolkas handla 
mer om att säkra marscher än anfall.  
 

                                                
136 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 115, 127ff. 
137 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, s. 29, samt Försvarsmakten, Doktrin för 
markoperationer, s. 44. 
138 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, s. 36ff. 
139 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 34f. 
140 Ibid, s. 31, 61. 
141 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, s. 62f, 131. 
142 Ibid, s. 46. 
143 Ibid, s. 119. 
144 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 81. Se även Försvarsmakten, Reglemente för 
markoperationer, s. 164. 
145 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, s. 124. Se även Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 
s. 90.  
146 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 70. 
147 Ibid, s. 70. 
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Det framgår inte något om hur passage genom egna linjer eller eget område bör genomföras, 
eller vad som bör beaktas utöver den generella risken för vådabekämpning vid anfall och 
urdragning. Förenligheten anses därför vara begränsad.  
 
3.2.3 (c) och infiltrerar/temporärt öppnar/snabbt penetrerar motståndares linjer och 
område, utan att bibehålla öppna landförbindelser bakåt, 
Infiltration beskrivs i RMO som ”en manöver in i eller igenom en motståndares 
gruppering”148 som används när motståndaren har ett starkt försvar.149 Genombrytning, d.v.s. 
penetration, av en försvarande motståndares gruppering kan behöva användas när omfattning 
eller kringgång inte är möjligt. Anfallet kraftsamlar till en begränsad bredd och helst mot 
motståndarens svaga punkter. Genombrytningen kan utnyttjas för fortsatta anfall.150 Däremot 
så framgår inte att det bara kan vara temporär öppning, vilket det är i räder eftersom 
landförbindelser inte avses vara öppna. Infiltrering och genombrytningen i RMO tolkas 
fokusera på motståndarens linjer och inte avse hela motståndarens område och djup.  
 
Att utnyttja luckor och kringgångar uppfattas också vara förenligt. I doktrinen framgår bl.a. 
behovet att identifiera luckor och att de kan utnyttjas ”för att föra in striden på djupet av 
motståndarens gruppering”.151 En grund för FM agerande är att tillämpa den indirekta 
metoden och ”genom mental och fysisk manöver undvika konfrontation i situationer där 
motståndaren är stark och istället systematiskt utnyttja dennes svagheter. … Den indirekta 
metoden skall i fysisk mening resultera i vägen med minsta motstånd”.152 Jag tolkar att 
infiltrera/temporärt öppna/snabbt penetrera genom fiendens linjer och område, innebär att 
fiendens styrkor undviks och att det harmoniserar väl med doktrinen. Att temporärt öppna 
eller snabbt penetrera motståndarens linjer/område innebär att deras presumtiva styrkor kan 
behöva engageras vilket skall undvikas, men å andra sidan engageras de endast tillfälligt. 
MSD anger att i ”vissa situationer, särskilt på taktisk nivå, kan direkt metod temporärt behöva 
tillämpas”.153 Att engagera motståndaren för att underlätta för rädstyrkan innebär att man 
försöker förskjuta styrkeförhållanden ”för att skapa en så fördelaktig situation som möjligt, 
vilket är en fundamental del i den indirekta metoden”.154 Sådant agerande kan därför 
generellt sett anses direkt förenligt med svensk doktrin, även om kopplingen inte beskrivs 
direkt.  
 
Avseende landförbindelser bakåt anger DGemO att det tydligt måste framgå hur logistikstödet 
skall skyddas.155 I RMO framgår att anfallsmål vid strid i bebyggelse många gånger ligger på 
djupet i ett fragmenterat stridsfält vilket bl.a. kräver eskortering.156 Enligt RMO skall 
möjligheter att kringgå motstånd, för att bibehålla tempo, värderas och motståndare som 
passeras bör, och även skall, bindas med mindre styrkor för att hantera risken.157 Detta tolkas 
som att de skall bindas av styrkor ur den anfallande styrkan, vilket normalt inte görs vid räder. 
                                                
148 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, s. 110. 
149 Ibid, s. 110. 
150 Ibid, s. 110. 
151 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 71. Se även s. 66, 77. 
152 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 82. Se även resonemang i Försvarsmakten, Doktrin för 
gemensamma operationer, s. 56ff. Enligt DMarkO är indirekt metod mer ett sätt att angripa ett problem och inte 
ett metodiskt genomförande. Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 60. Detta kan tolkas som att stå i 
konflikt med skrivningar i Militärstrategisk doktrin och Doktrin för gemensamma operationer. 
153 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 93. 
154 Ibid, s. 83. Räden kan också innebära att motståndaren omdisponerar sina styrkor för att hantera rädstyrkan, 
vilket kan bidra till att skapa en fördelaktigare situation på annan plats. 
155 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, s. 47. 
156 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, s. 131. 
157 Ibid, s. 131. 
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Rädstyrkor bör fortsätta för att nå målet, sedan återvänder de en annan väg tillbaka. Uppgiften 
att binda motståndarens styrkor i en räd uppfattas ligga mer på andra enheter än hos själva 
rädstyrkan. Det finns inget som jag uppfattar kan tolkas som att man avsiktligt planerar för att 
inte ha öppna landförbindelser bakåt på det sätt som görs i en räd. 
 
För infiltrera/temporärt öppna/snabbt penetrera motståndares linjer och område framgår inte 
att det även bara kan ske temporärt, men generellt uppfattas stöd i doktrinen eftersom 
fiendens styrkor undviks. Vidare fokuseras på motståndarens linjer, medan det för en 
rädstyrka avser hela rörelsen inne på motståndarens område. Motståndare som passeras skall 
enligt RMO bindas med mindre styrkor, vilket normalt inte överensstämmer med räder. Att 
avsiktligt planera för att inte ha öppna landförbindelser uppfattas inte vara förenligt. 
 
3.2.4 (d) samt motsvarande under den i förväg planerade tillbakaryckningen som 
normalt sker längs en tillbakaryckningsväg som skiljer sig från framryckningsvägen, 
när det begränsade uppdraget är slutfört. 
Militärstrategiska evakueringsoperationer,158 har i förväg planerade tillbakaryckningar när det 
begränsade uppdraget är slutfört. Däremot uppfattar jag inte att tillbakaryckningsvägen 
normalt skiljer sig från framryckningsvägen. I DGemO nämns operationers avslutning och att 
slutförandet ”ingår som en viktig del i all planering och måste kontinuerligt övervägas under 
operationen”.159  Vidare står att planeringen för den avslutande delen av operationen ibland 
kan ”bli förbisedd, särskilt om den gemensamma operationen förlöpt snabbare än väntat. 
Därför måste planeringen för detta skede inledas tidigt”.160 Att förbise planeringen av 
tillbakaryckningen är inte förenligt med räder. Doktrinen tyder dock på en medvetenhet om 
behovet. Kontexten tolkas emellertid vara operationer av längre tidsutsträckning än räder.   
 
Under vissa anfall i fördröjningsstrid framgår att urdragning sker,161 men inget finns i 
underlaget som tyder på i förväg planerade urdragningar längs tillbakaryckningsvägar som 
skiljer sig från framryckningsvägen, på det sätt räder förstås göra. Exfiltration och utbrytning 
omtalas inte i doktrinen eller RMO. 

 
Motståndaren antas generellt sett ha högre förväntningar på att (räd-)styrkan skall använda 
samma väg tillbaka, eller bedömer att det skall komma efterföljande enheter. I doktrinen 
framgår att den indirekta metoden i psykologisk mening skall resultera i den minst förväntade 
vägen.162 Vidare står att ”göra det oväntade kan vara den säkraste vägen till framgång …och 
oväntade handlingar från egen sida är inte bara det mest effektiva sättet att nå verkan mot 
motståndaren, utan också ett effektivt skydd mot motståndarens åtgärder, genom att denne får 
svårare att förutse våra dispositioner och handlingar”.163 Vidare framgår att ett oväntat 
uppträdande i rum eller sätt leder till överraskning, vilket gör att lokal överlägsenhet kan nås 
och ökar möjligheter till framgång.164 Detta tolkas som att räders tillvägagångssätt, med skilda 
fram- och tillbakaryckningsvägar har ett stöd och även förordas, men inte uttrycks, i doktrinen 
eller RMO.   
 

                                                
158 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 109. 
159 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, s. 93. 
160 Ibid, s. 94. 
161 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, s. 124. 
162 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 83, samt Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer 
s. 59. 
163 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 89. 
164 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 38. 
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Det finns inget som tolkas innebära i förväg planerade urdragningar längs 
tillbakaryckningsvägar som skiljer sig från framryckningsvägar, däremot har förfarandet ett 
stöd i att det uppfattas utgöra en indirekt metod. Exfiltration och utbrytning omnämns inte i 
doktrinen eller RMO. Det finns inget som direkt överensstämmer med denna del av 
indikatorn.  
 
3.2.5 Slutsatser indikator 2 
Användandet av skräddarsydda förband är helt förenligt, men det är begränsad förenlighet i 
att passera och anfalla genom egna linjer eller eget område. Bl.a. framgår inte vad som bör 
beaktas vid passage genom egna linjer eller eget område och hur det bör genomföras. Hela 
motståndarens område samt den temporära aspekten i att infiltrera/temporärt öppna/snabbt 
penetrera motståndares linjer och område framgår inte. Däremot kan det indirekt uppfattas ha 
stöd eftersom fiendens styrkor undviks. Att avsiktligt inte bibehålla öppna landförbindelser 
uppfattas inte vara förenligt. Vidare omnämns inget som motsvarar exfiltration och 
utbrytning. I förväg planerade tillbakaryckningar längs en sträckning som skiljer sig från 
framryckningsvägen återfinns inte, men förfarandet med att använda olika vägar uppfattas ha 
ett stöd i indirekt metod.  
 
Detta innebär att indikatorn inte anses förenlig med svensk doktrin och RMO.  
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4 Slutsatser, reflektion och förslag på fortsatt forskning 

4.1 Slutsatser 
Hur är då stridsuppgiften räd för markstridskrafter, utifrån egna framtagna indikatorer, 
förenlig med FM nuvarande doktrin och RMO? Syftet med denna uppsats var att analysera 
stridsuppgiften räder, operationalisera indikatorer för räder och med hjälp av dessa undersöka 
hur stridsuppgiften räd för markstridskrafter är förenligt med doktrinen och RMO.  
 
Analysen av stridsuppgiften räd konstaterade ett flertal likheter i NATO:s och USA:s 
definitioner och uppfattningar av räd, men också skillnader. Vidare finns skillnader även inom 
NATO:s respektive USA:s publikationer och manualer, bl.a. beroende på nivå. Räder är en 
typ av anfall in på motståndarens djup där logistikvägar på marken inte hålls öppna. Olika 
uppfattningar, eller nyanser, finns för att beskriva med vilken hastighet och våldsanvändning 
rädstyrkor anfaller, från att mer långsamt infiltrera till att mer våldsamt penetrera. Det är 
däremot enighet om att räder har en i förväg planerad tillbakaryckning, och att det förordas att 
den sker längs en annan sträckning än framryckningen. Det påtalas att rädstyrkans 
sammansättning är noga avvägd med hänsyn till bl.a. uppgiften och riskerna. Riskerna med 
räder kräver speciella förberedelser och noggrann planering, bl.a. för att få en väl fungerande 
snabb passage av egna linjer, såväl till som från motståndarens område. Analysen påvisade 
också stor variation av syften med räder. Det gemensamma var att de anses vara begränsade 
och att rädstyrkor normalt inte syftar till att ta och försvara terräng. 
 
Analysen identifierade ett antal karaktäristiska för räder vilket operationaliserades till följande 
två indikatorer.  

1. Ett anfall med hög risk som inte kan genomföras som snabbt påkommet anfall, men 
innebär ett överraskande och snabbt genomfört anfall på djupet/i område där egna eller 
allierade inte utövar markoperativ kontroll, i begränsat syfte, vanligtvis ej ta terräng, 
som utgår och avslutas i områden där egna eller allierade utövar markoperativ 
kontroll. 

2. Ett skräddarsytt förband, som passerar och anfaller genom egna linjer/eget område, 
och infiltrerar/temporärt öppnar/snabbt penetrerar motståndares linjer och område, 
utan att bibehålla öppna landförbindelser bakåt, samt motsvarande under den i förväg 
planerade tillbakaryckningen som normalt sker längs en tillbakaryckningsväg som 
skiljer sig från framryckningsvägen, när det begränsade uppdraget är slutfört.  

 
Undersökningen visar att delar av respektive indikator är förenliga med doktrinen och RMO.  
I första indikatorn finns visst begränsat stöd för anfall med hög risk, och i underrättelsedrivna 
operationer uppfattas det finnas en motsvarighet till att inte kunna genomföras som snabbt 
påkommet anfall. Det är helt förenligt att genomföra ett överraskande anfall på djupet/i 
område där egna eller allierade inte utövar markoperativ kontroll. Snabbt genomfört uppfattas 
överensstämma endast under anfallet fram till målet inne på djupet. Några av syftena som 
doktrinen och RMO anger för anfall på djupet tolkas vara förenliga med räder. Det uppfattas 
inte förekomma anfall som utgår och avslutas i områden där egna eller allierade utövar 
markoperativ kontroll.  
 
I den andra indikatorn är skräddarsydda förband helt förenligt. Att passera och anfalla genom 
egna linjer/eget område har begränsad förenlighet. Motsvarande uttryck återfinns inte och det 
framgår inte hur det bör genomföras eller vad som bör beaktas. Däremot kan anfallsområde 
avdelas som en del av samordningen. Avseende att infiltrera/temporärt öppna/snabbt 
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penetrera motståndares linjer och område, framgår inte den temporära aspekten eller hela 
rörelsen på motståndarens område. Förfarandet uppfattas ha stöd genom indirekt metod 
eftersom fiendens styrkor undviks. Att avsiktligt inte bibehålla öppna landförbindelser saknar 
överensstämmelse med doktrinen och RMO. Exfiltration och utbrytning nämns inte och 
urdragning förklaras inte. I förväg planerade tillbakaryckningar längs andra tillbakarycknings-
vägar än framryckningsvägarna återfinns inte, men tillvägagångssättet uppfattas 
överensstämma med indirekt metod.  
 
Ingen av indikatorerna är således förenliga med doktrinen och RMO. Stridsuppgiften räd för 
markstridskrafter anses därför inte förenlig med FM nuvarande doktrin och RMO. I båda 
indikatorerna har några av ingående beståndsdelar visat på förenlighet, medan andra visar 
bristande förenlighet med doktrinen och RMO. Det är emellertid inte tillräckligt att några av 
indikatorernas delar anses förenliga, utan alla delarna i en indikator måste anses förenliga och 
dessutom återfinnas i ett sammanhang, tillsammans, för att räder skall anses överensstämma 
med doktrinen och RMO. Även de delar i respektive indikator som påvisat förenlighet 
uppfattas inte ha förekommit i kombination, tillsammans, utan varit uppdelade, d.v.s. de har 
inte förekommit i en mindre gemensam kontext.  

4.2 Reflektion 
Vald metod att operationalisera indikatorer har visat sig vara lämplig för att lösa problemet. 
Den har dessutom varit lärorik. Likaså att först analysera begreppet som studeras, sedan 
identifiera det karaktäristiska och först därefter forma själva indikatorerna, det unika. 
Indikatorerna är det centrala för uppsatsens validitet och för att få validitet på indikatorerna 
slogs flera karakteristiska ihop, medan andra utgick. Processen uppfattas ha lett till en bra 
förståelse för indikatorernas innebörder. För att påvisa indikatorernas validitet ytterligare kan 
indikatorerna användas för att i korta fallstudier mäta begreppet de är avsedda att mäta och 
även andra liknande begrepp. Detta har inte tagits med i uppsatsen av utrymmesskäl. Om 
någon annan skulle upprepa samma undersökning är det troligt att indikatorernas 
beståndsdelar till del skulle ha bytt platser, d.v.s. det karakteristiska för räder skulle kunna ha 
slagits ihop även på annat sätt för att bilda indikatorer. Undersökningens slutsatser skulle 
dock bli detsamma.  
 
Undersökningen pekar på att räder på markarenan inte förekommer konceptuellt idag. Det är 
intressant att fundera över vad skillnaderna i förenlighet kan bero på. Är då svensk 
marktaktik, såsom det beskrivs i doktrinen och RMO, verkligen detsamma som manöverteori?  
Den litteratur och de källor som användes för att analysera räder inkluderar vad som i Sverige 
skulle motsvaras av förbandsreglementen. I undersökningen användes däremot endast 
doktrinen och RMO. Detta skulle kunna anses bidra till att förenlighet inte påvisas genom att 
underlaget blir mindre omfångsrikt. I såväl USA som NATO framgår emellertid 
stridsuppgiften räd i motsvarande dokument. Förutsatt att doktrinen och RMO har den 
funktion de beskriver att de skall ha, är det inte troligt att en annan problemformulering med 
en undersökning som skulle inkludera förbandsreglementen skulle leda till ett annat resultat. 
RMO välkomnas genom att den fyller en viktig funktion p.g.a. doktrinens avsaknad av 
detaljer. Det är intressant att notera skillnaden i omfång på de svenska publikationerna och de 
i NATO eller USA. Man kan fundera över om inte flera delar av RMO med fördel skulle 
återfinnas i doktrinen, eller kanske det istället behövs ett reglemente för att beskriva hur 
gemensamma operationer genomförs?    
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”Manöverkrigföring har historiskt tillkommit för att kompensera en relativ resursbrist, där ett 
utnötningskrig mot en överlägsen styrka vore förödande och inte skulle leda till framgång”.165 
”Manövertänkande ger möjligheter att kunna vinna mycket mer än vad som kan förväntas av 
de resurser som sätts in”.166 Man kan reflektera över om räd inte är en typisk stridsuppgift som 
används p.g.a. resursbrist, att man som chef inte kan göra mera, eller inte har resurser för att 
låta styrkan stanna kvar, kanske p.g.a. motståndarens styrka eller för att förbandet behövs på 
annan plats, som ofta är fallet i t.ex. operationen i Afghanistan. Det är stora ytor och få egna 
förband, som dock har relativt hög rörlighet. Samtidigt kan det vara oklart var förbandet 
själva eller deras allierade utövar markoperativ kontroll, vissa skulle nog påstå att det enbart 
är på egna baser. Relationen mellan räder och begreppet markoperativ kontroll kan uppfattas 
komplex. Jag förstår räder mer som en möjlighet att bestrida motståndarens markoperativa 
kontroll, än att direkt uppnå eller behålla egen, även om räder kan bidra till att skapa 
markoperativ kontroll i ett senare skede eller underlätta det i ett annat område, t.ex. p.g.a. 
förskjutningar hos motståndaren.  
 
Slutligen uppfattar jag att räder som stridsuppgift för markstridskrafter bidrar till att förstärka 
indirekt metod och olika aspekter i manöverkrigföringen, däribland striden på djupet, vilken 
är viktigt för att åstadkomma systemchock, och att utsätta motståndaren för fler dilemman.   

4.3 Förslag på fortsatt forskning  
Räder är ett exempel på en stridsuppgift som inte används för FM markstridsförband jämfört 
med t.ex. NATO och USA. FM har också nära operativa samarbeten, bl.a. i Nordic Battle 
Group, med icke-NATO länder, såsom Finland och Irland. Att ha olika stridsuppgifter kan 
vara till nackdel för t.ex. den konceptuella interoperabiliteten. En jämförelse bör ske mellan 
de svenska markstridsförbandens stridsuppgifter och främst NATO, men t.ex. även Finland 
och Irland, samt möjliga konsekvenser av detta. Utifrån detta kan även förslag göras på vilka 
stridsuppgifter som bör tillföras FM markstridsförband, och vilka konsekvenser det skulle 
kunna få.  
 
Ett sätt att nå överraskning är att ”uppträda oväntat till tid och rum eller tillvägagångssätt”.167 
Om ett svenskt markstridsförband väljer att räda så skulle det således kunna leda till 
överraskning hos en motståndare. Eftersom stridsuppgiften inte finns förväntas de inte räda. 
Men under vilka förutsättningar och hur ofta väljer en chef ett tillvägagångssätt som inte finns 
beskrivet i reglementen och vilka konsekvenser får det? Hur förändras förutsättningarna för 
att ett tillvägagångssätt väljs genom att det återfinns i reglementen, och vilka för och 
nackdelar har det?    

 

                                                
165 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, s. 56. 
166 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer, s. 50, se även Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma 
operationer, s. 66. 
167 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, s. 56. 
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