
Försvarsbeslut, krig i Ukraina och svensk Natoanslutning – Armén quo vadis? 

 
Den 24 augusti höll Överste Jan Mörtberg (ordförande i Avdelningen för lantkrigskonst i Kungl 

Krigsvetenskapsakademien) ett seminarium om utvecklingen för den svenska Armén. Seminariet 

byggde bland annat på Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt Säkerhet i morgondagens Europa – 

svenska perspektiv (SES), vars slutrapport kan laddas ned från KKrVA hemsida.  

 

Det svenska militära försvaret är under stark tillväxt, ekonomiskt och förmågemässigt. Utvecklingen i 

omvärlden med kriget i Ukraina och den svenska Nato-ansökan ger ändrade förutsättningar och 

möjligheter. Vi kan inte bara långsamt växa utan måste nu beakta tre perspektiv på en och samma 

gång – ”Det kan bli krig”, ”gasa” och ”långsiktigt perspektiv”. 

 

Att vi kan dras in i krig måste mötas med vår Beredskap. När det gäller att gasa är det intressant att se 

hur snabbt Ukraina tillväxt i förmåga från 2014 till 2022. Den långsiktiga utvecklingen blir ett arbete 

för Försvarsmaktens Perspektivstudier, som har tagit del av arbetet inom KKrVA. 

 

Som mål för den långsiktiga utvecklingen föreslås Sverige delas in i sex markoperativa områden, 

benämnda försvarsdistrikt. Dessa bör vara Övre Norrland, Nedre Norrland, Mälardalen, Västkusten, 

Sydkusten och Gotland. Gränsdragningen mellan försvarsdistrikten bör i möjligaste mån 

sammanfalla med regiongränserna för de civila delarna av totalförsvaret för att underlätta en effektiv 

samordning.  

 

I varje försvarsdistrikt bör det finnas minst en armégarnison vilken utgör basen för en armébrigad, 

samt resurser för markoperativ logistik såsom förråd, verkstäder och sjukvårdsförstärkning samt för 

trafikledning och upprätthållande av förbindelser. Varje distrikt ges luftvärn, hemvärn, jägare m.m. 

 

Våra nationella överväganden om den geografiska indelningen i de olika delarna av totalförsvaret bör 

utgå ifrån kraven vid högsta beredskap/krig.  

 

Vår integrering i Natos planering kan komma att ställa krav på resurser avdelade för Finland 

respektive Baltikum. Detta skulle kunna lösas med ytterligare två brigader, men då räcker inte 2% av 

BNP längre. Vi kan behöva öka till 2,5-3%. 

 

Seminariet hölls i Jupiter, via länk till Umeå och via Skype. Det var drygt 40 deltagare totalt på ett 

mycket intressant seminarium.  

 

 

 


