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Ovissheten bara finns där. Under 
krig eller krigsliknande förhål-
landen kan få militära chefer 

hundraprocentigt lita på att deras order ger 
önskat resultat. Något kan gå fel, fienden 
reagerar på ett oväntat sätt etc. Sangvini-
kern hanterar det kanske som en konst. 
Man ger sig in i striden, och så får man 
se hur det går (Napoleon). Ett är tydligt: 
osäkerheten kan inte undgås – inte ens i ett 
nätverksbaserat försvar (kanske allra minst 
då). Den måste hanteras. 

Hur ter sig då läget för chefer på skilda 
nivåer och hur bemästrar de sina svårig-
heter? Kring detta har ledamoten Karlis 
Neretnieks funderat på femtiotalet kloka 
sidor i skriften Några tankar om hantering 
av osäkerheter vid militärt beslutsfattande. 
I mångt och mycket handlar det om vad 
han kallar ”eviga faktorer”, som han be-
lyser med en rad historiska fall.

Att problemen ter sig olika, ofta högst 
olika, på olika chefsnivåer är förstås inget 
nytt, inte heller för Försvarshögskolans 
elever. Detta även om i dagens krympta 

Ständigt på lösan sand

Karlis Neretnieks: Några tankar om hantering av osäkerheter vid militärt beslutsfat-
tande, Ledningsvetenskapliga forskningsrapporter nr 1, Försvarshögskolan 2007

av redaktör Olof Santesson

försvarsmakt en del av dem inte hunnit 
leda annat än små militära förband och 
de flesta av dem aldrig kommer att anföra 
några större enheter i strid eller ens under 
övningar. Men Neretnieks benar peda-
gogiskt ut frågorna på ett sätt som man 
hoppas att våra blivande chefer verkligen 
tar till sig.

Löjtnantens och generallöjtnantens be-
slutsvärldar skiljer sig således onekligen 
åt. Skillnaden gäller troligen även tillfreds-
ställelsen över det utövade chefskapet 
beroende på respektive avstånd mellan 
order, verkställighet och resultat.

En krigets praktiker som funderade över 
detta var en av Storbritanniens få riktigt 
framgångsrika fältherrar under andra 
världskriget, fältmarskalken och segraren 
i Burma William Slim. I sin bok Defeat 
into Victory, utnämnde han utifrån ledarens 
perspektiv fyra militära uppgifter som de 
mest tacksamma: chefskapet för respektive 
pluton, bataljon, division och armé. Med 
Slims ord:
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Plutonen: därför att du är ung och därför 
att du, om du duger något till, känner dina 
soldater bättre än deras mödrar gör och 
”älskar dem lika mycket”.

Bataljonen: därför att den är en enhet 
med ett eget liv; om den är bra eller dålig 
beror på dig ensam; du för äntligen ett 
verkligt befäl.

Divisionen: därför att den är den minsta 
formation som utgör en komplett krigsor-
kester och den största i vilken varje man 
kan känna dig.

Armén: därför att skapandet av dess 
anda och dess ledarskap i strid ger dig 
den största förening av känslomässig och 
intellektuell verksamhet som kan skänkas 
någon människa.

Så här starka ord nyttjar inte Neretnieks. 
I hans text handlar det inte så mycket om 
chefens motivation. Han lägger tyngd-
punkten på försök att identifiera de typer 
av osäkerheter som i första hand är förknip-
pade med beslutsfattande på högre nivå i 
militära organisationer.

Men i sina tankar kring stridens osäker-
het har författaren i praktiken använt delar 
av Slims karta och tagit fasta på två nivåer 
av chefskap. Å den ena sidan bataljonen 
utifrån samma perspektiv som den brit-
tiske fältmarskalken, å den andra armé-
kåren, den senare med motiveringen att 
den i dagens konflikter ofta är den högsta 
militära nivån i ett operationsområde. Av 
någon anledning använder skribenten inte 
begreppet armékår utan talar konsekvent 
om kåren.

När Neretnieks vill illustrera kårbegrep-
pet väljer han typ av kår där eventuellt 

svenska förband skulle kunna ingå. Det 
är NATO MNC NE (Multinational Corps 
North East) med högkvarter i Szczecin i 
norra Polen. I grunden består den av två 
mekaniserade divisioner, 14. tyska och 12. 
polska. En tredje division har som beredd- 
uppgift att underställas kåren: ”Den danske 
division”, som normalt är underställd 
ARRC (Allied Rapid Reaction Corps). 

Andra divisioner kan tillkomma och 
någon av de grundtilldelade kan utgå. 
Lägg till detta en rad kårförband (ingenjör, 
artilleri, luftvärn, spaning m m) liksom 
komponenter för underställande av eller 
samverkan med flyg- och marinstridskraf-
ter. Ledningsorganisationen utgörs förutom 
en multinationell stab på 450 personer av 
en lednings- och sambandsbrigad om tre 
bataljoner. 

Blotta skillnaden i storlek mellan en sådan 
kår och en bataljon om högst 1 000 man 
räcker för att antyda hur olika respektive 
chefsroll ter sig. Bataljonschefen kan själv 
ingripa i ett stridsförlopp, kårchefen är på ett 
helt annat sätt beroende av sina rådgivare, 
sin stab. Men Neretnieks ger förstås en mer 
ingående beskrivning än så.

Varierar gör också de osäkerheter som är 
författarens ämne. Hans slutsats är entydig: 
antalet osäkerheter som måste hanteras 
ökar ju högre nivå man rör sig på. 

En typ av osäkerheter som Neretnieks 
försöker fixera grundas på mänsklig in-
teraktion. Bataljonen har normalt en 
ständig indelning och chefen därmed en 
god överblick över läget inom sina enhe-
ter. Inom kåren kan förbanden växla och 
chefen känner mycket större osäkerhet 
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om underställda förbands förmåga och 
uppträdande. 

När det gäller fienden kan bataljonsche-
fen endast utöva inflytande över en begrän-
sad del av striden jämfört med kårchefen 
som kan påverka utgången på flera arenor. 
Den senare har de större problemen med 
överordnade (militärstrategiska ledare, 
regeringar m m). I en stor internationell 
stab kan också medlemmarna påverkas av 
nationella inflytelser.

Tekniken är ett osäkerhetsproblem för 
sig. Den högre chefen förfogar över fler 
system som han saknar personlig kän-
nedom om. I en internationell operation 
tillkommer mer komplicerade lydnads-
förhållanden.

Som generella osäkerheter vid besluts-
fattande på hög nivå nämner författaren 
överblickbarheten, beroendet av staben, 
tidsfaktorn (låsningar tenderar att vara 
långsiktiga, och chefen måste fatta beslut 
redan i tidiga skeden), chefen kan i vissa 
lägen behöva detaljstyra. Chefen är ensam, 
han bär personligen ansvaret.

Vad kan då göras åt osäkerheten? Här 
rekapitulerar Neretnieks kanske mest 
tidigare synpunkter. Om underlydande 
chefer ser det som sin plikt och skyldighet 
att bidra till högre chefers beslutsfattande 
är ett stort steg taget, skriver han. Chefer 
behöver oberoende av nivå utbildas till att 
förstå övervägandena på en nivå uppåt i 
hierarkin – helst två. Underlydande måste 
fostras att bilda sin egen uppfattning och 
förfäkta den inför sina överordnade, heter 
det i en formulering som inte borde te sig 
kontroversiell men nog dessvärre är det 

på höga nivåer.
Tidsfaktorn? Chefen måste planera och 

ha öppenhet för det oväntade, och han kan 
behöva avdela större reserver än vad han 
egentligen önskar. Han kan skapa ett ”inre 
kabinett” för snabba avgöranden. Gente-
mot sina civila överordnade behöver han 
ha ”det civilkurage som krävs att förfäkta 
sina åsikter, även i situationer där det kan 
vara obekvämt”.

Tekniken kommer självfallet att ge 
nya hjälpmedel som kan eliminera vissa 
osäkerheter, men samtidigt uppstår det 
nya, sammanfattar Neretnieks. Chefer och 
deras medarbetare undgår inte att ge sig 
ut på lösan sand. De måste bringas att ac-
ceptera att osäkerheten är normalstillstån-
det i krig eller krigsliknande situationer 
och att beslut trots detta måste fattas och 
verksamhet genomföras. Läsaren blir litet 
oroad över att detta måste poängteras, som 
om så inte alltid skett vid försvars- och 
militärhögskolor.

I författarens framställning blir det nog 
så att bataljonschefen uppmärksammas 
mindre än kårchefen, även om den först-
nämndes uppgift verkar mer tilltalande. En 
obesvarad fråga blir om inte även hans svår-
igheter växer när det numera talas alltmer 
om behovet och kanske nödvändigheten av 
”sammansatta förband” för insatser.

Kanske skymtar också en tendens hos 
författaren att överbetona kårchefens be-
kymmer med förband vilkas förmåga han 
inte känner. Det problemet är väl störst 
i ett inledningsskede, ganska snart efter 
operationers inledning torde han kunna 
ha en bättre bild. Om inte, så skulle väl 
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amerikanska förband (utan gemensam 
förbandstradition) knappast ha kunnat 
fungera tillsammans som de gjorde under 
det korta storstridsskedet i Irak?

Hur som helst, författaren vinner för-
hoppningsvis gehör för sina varningens 
ord till elever i högre militär utbildning. 

Även akademiledamöter kan gärna ta sig 
tid att läsa Karlis Neretnieks lilla skrift 
om osäkerheten som en ofrånkomlig del 
av den stridande officerens värld. Den 
har i sin behändighet mer att ge än enbart 
igenkännandets glädje – och kanske sorg.


