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har byråkratiserats och inlemmats i proces
ser som medger ett tämligen måttfullt spel
fält för starka, kreativa och visionära per
sonligheter. Få är därför de officerare och 
försvarsanalytiker som i vår tid uppmärk
sammas genom att våga sticka ut med egna 
välgrundade uppfattningar. Ledamöterna 
Bo Hugemark och Johan Tunberger tillhör 
denna sistnämnda, lätt räknade, skara. 
 Trovärdig solidaritet? har ett litet omfång 
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den grupp av unga, tänkande, dynamiska 
och visionära officerare som Helge Jung 
(ÖB 1944-51) samlade kring sig med syfte 
att åstadkomma ett nytänkande i försvars
frågan blev en viktig motreaktion till den 
idémässiga torka som hotade efter 1925 års 
försvarsbeslut. Den så kallade Jungjuntans 
inflytande över den fortsatta utvecklingen 
fram emot, under, liksom åren närmast efter 
andra världskriget blev betydande. Militärt 
professionellt baserade tankar/visioner vilka 
vinner politiskt genomslag och materialise
rar sig konceptuellt, organisatoriskt, utbild
ningsmässigt och teknologiskt saknas i stor 
utsträckning i vår tid och har varit frånvar
ande länge. 
 Det ledande officersskiktets påverkan på 
den egna organisationens utveckling verkar 
ha minskat i likhet med övriga professioners. 
Ett exempel är den kräftgång avseende infly
tande som  tidigare kännetecknade ÖBäm
betet. Sverige intar inte någon särställning i 
detta hänseende utan samma trend är tydlig 
i flertalet västerländska stater. Utvecklingen 
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men är avseende innehållet en betydelsefull 
skrift. Med utgångspunkt i solidaritets  
för klar  ingens text om att vårt land såväl ska 
kunna avge som motta militärt stöd, lyfter för
fattarna på locket till ett brett spektrum av frå
geställningar. Solidaritetsförklar ingen sän 
 der en viktig signal rörande polit isk vilja 
samtidigt som den inte innebär att Sverige 
med automatik ingriper i en kris eller kon
fliktsituation. Varje händelse kommer att 
värderas utifrån sina möjligheter och be
gränsningar, och i slutändan handlar det 
om vilken politisk risk regeringen är beredd 
att ta; särskilt gäller detta i lägen där frågan 
om användningen av militära maktmedel 
aktualiseras. Författarna betonar emeller
tid att förmåga att ingripa inte bara kräver 
relevanta stridskrafter utan också operativa 
och taktiska förberedelser långt i förväg 
samt icke minst politisk och opinionsmässig 
förankring.
 Vad sistnämnda beträffar har mycket för
summats. Författarna pekar på den olyck
liga omständigheten att svenska folket inte 
anammat  solidaritetsförklaringens inne
börd. Vid en åsiktsmätning som genomför
des av utgivaren Den Nya Välfärden röran
de frågeställningen om Sverige borde ingripa 
till de baltiska republikernas försvar i den 
händelse att dessa utsätts för ett angrepp 
från Ryssland var 68% negativa, 28% po
sitiva medan 4% inte hade någon uppfatt
ning i frågan. Det finns skäl att anta att en 
majoritet av de tillfrågade svävade i okun
skap om solidaritetsförklaringen och dess 
innebörd, vilket återfaller på en undermålig 
information. En paradox är att medan en 
omfattande och kostsam informationskam
panj föregick folkomröstningen rörande 
svenskt medlems alternativt utanförskap i 
den europeiska monetära unionen, har liten 
kraft satsats på att ge medborgarna kun
skap om de stora förändringar som skett i 
landets säkerhets- och försvarspolitik. Utgå

ende ifrån att en av statens primära uppgifter 
– att skapa säkerhet för medborgarna – inte 
förändrats är denna situation mycket olyck
lig. Att Försvarsmaktens bantning knappast 
undgått någon återspeglas i att 57% av Sve
riges befolkning inte tror att vi kan försvara 
oss. 
 Hugemark och Tunberger argumenterar 
för ett ökat fokus på den nationella och när
områdesdimensionen. Utvecklingen i Arktis 
och i Östersjöregionen har som gemensam 
nämnare ett allt mera auktoritärt Ryssland. 
Moskva har på ett övertydligt sätt under se
nare år; kriget i Georgien 2008 och övningen 
Zapad 2009 nära de baltiska republikernas 
respektive Polens gränser, påvisat militär
maktens nära koppling till ambitionerna om 
återtagande av politiskt inflytande där detta 
förlorats i samband med Sovjetsystemets kol
laps. Författarna betonar Sveriges ansvar då 
det gäller aktiv delaktighet i syfte  att skapa 
stabilitet i vår del av världen där de utvecklar 
välgrundade tankar rörande försvarets roll 
som ett konfliktdämpande instrument. 
 Omsorgen om de baltiska republikerna är 
tydlig och välgrundad givet dessas (och vår 
egen) geostrategiska position, begränsade 
egenförsvarsförmåga liksom den västliga al
liansens svårigheter att innehålla trovärdiga 
förstärkningsplaner. Trovärdigheten avseende 
de senare, utan tillgång till svenskt men också 
finländskt territorium, särskilt luftrummet, 
bedöms vara liten. Författarna ger sin syn på 
vilken roll Sverige militärt kan tänkas spela i 
samband med en kris eller konflikt som berör 
de baltiska staterna och med Ryssland som 
aggressor.  
 Också utvecklingen i Arktis berör Sverige 
utgående ifrån vår geografiska belägenhet. 
Följaktligen behöver vi förhålla oss till de 
ändrade militärstrategiska förutsättningar 
som bedöms bli resultatet av den resurs och 
följaktligen maktpolitiska dragkamp som an
tas stunda i och med att pågående klimatför
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 Hugemark och Tunberger kritiserar så
väl konsekvenserna av myntandet av det 
famösa begreppet ”strategisk timeout” 
som beslutet att lägga ner garnisonen på 
Gotland. Recensenten må ha fel i sitt på
stående att Sverige ensamt kan stoltsera 
med att ha tagit så kallad ”strategisk time 
out”, vilket oaktat representerar en sällan 
skådad logisk saltomortal och en bedrift av 
art och slag som”uppfinnarna” nogsamt 
torde undvika att påföra sina respektive 
CV:n. Konkurrerande snilleblixt är beslu
tet att blottlägga Gotland på kvalificerade 
militära förmågor. När behovet yrvaket 
lyfts upp cirka ett halvt decennium senare 
väntar höga återuppbyggnadskostnader i 
förening med lång tid innan en eventuell 
substantiell förmåga återskapats på ön. 
 Trovärdig solidaritet? är ett välbehövligt 
inlägg i debatten där den säkerhetspoli
tiska länken kopplas ihop med de militär
startegiska och operativa dito. Således en 
helhetssyn av det slag som utmärkte Helge 
Jung och kretsen av nydanare som omgav 
honom. Så har också en krets omgett Bo 
Hugemark och Johan Tunberger i form 
av en referensgrupp bestående av ledamö
terna Ulf Henricsson, Jan Leijonhielm, Bo 
Pellnäs, LarsGöran Persson, Stefan Ring 
samt överstelöjtnanten Bengt Wikander.
 
Recensenten är överstelöjtnant och lärare 
i strategi vid Försvarshögskolan i Finland. 
Han är medlem av KKrVA samt redaktör 
för KKrVAHT.

ändringar påverkar utvinningen av bland 
annat olja, naturgas och mineraler i gynn
sam riktning.  
 Författarna bejakar internationella insat
ser och lyfter fram ett antal typsituationer 
jämte vilka militära behov dessa genererar. 
Dock är fokus Sveriges närområde, och en 
försvarsstruktur lämplig att hantera olika 
scenarier presenteras. Kvantitets- och kva
litetsmässigt är bedömningen att den pre
senterade strukturen varken är överdimen
sionerad eller  tilltagen i underkant utan 
representerar en rimlig nivå utifrån vilken 
Svenska intressen kan hävdas i en kris/
konfliktsituation. De insatskoncept som 
framförs i boken är inte någon prolong
erad variant av det kalla krigets dito utan 
anpassad till en omvärldssituationsituation 
där de militära maktmedlen volymmässigt 
är begränsade, där bakomliggande politiska 
målsättningar för dessas insättande lika
ledes är begränsade jämfört med det kalla 
krigets storanfallsscenarier och där kvalitet 
och rörlighet innebär korta insatstider.
 En mera översiktligt kostnadsberäknad 
svensk militär struktur hade givetvis varit 
att föredra i syfte att påvisa prislappen på 
det militära instrument som författarna an
ser krävs för att föra landet ur nuvarande 
militära underskottssituation. Likaså hade 
en utvecklad diskussion om samhällsför
svarets roll som ersättare till det i stillhet 
avsomnade totalförsvaret, liksom argument 
för ett utvecklad koncept rörande civiltmi
litärt samarbete varit välkommen.     


