
 

 

 

 

 
    Det talade ordet gäller! 

 

Tal av pågående ÖB, general Micael Bydén, vid överlämningsceremoni 

på Karlbergs slott den 1 oktober 2015 

 

Herr statsråd, general, international guests, kolleger, 

 

När jag idag tillträder som överbefälhavare är det med stolthet och respekt, men också 

med stor beslutsamhet att värna vår fred och suveränitet.  

 

Vi är alla medvetna om att förutsättningarna för Försvarsmaktens verksamhet har 

förändrats. Rysslands agerande driver i mångt och mycket denna utveckling. Vårt 

närområde präglas idag av ett försämrat säkerhetsläge med stor oförutsägbarhet. 

 

Tillsammans med andra nya svårbedömda hot och maktmedel utmanar detta vår 

säkerhetsuppfattning och skärper kraven på ett modernt svenskt försvar. Vi måste stå 

bättre rustade för att möta denna komplexa och föränderliga verklighet, enskilt och 

tillsammans med andra. I det reformerade totalförsvaret ska alla delar – civila såväl som 

militära – användas för att trygga vår nationella säkerhet. På samma gång ska vi stärka 

och utveckla våra internationella samarbeten.  

 

Försvarsmakten försvarar Sverige, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Vårt 

fokus ligger nu på att verkställa den politiska inriktning som riksdag och regering har 

beslutat för perioden 2016 till 2020. Det ställer stora krav på var och en av oss. Den 

enskilt viktigaste uppgiften är att öka vår militära förmåga för att avhålla och möta 

angrepp i alla former. Välövade och resurssatta förband med hög tillgänglighet utgör 

grunden för vår förmåga.  

 

Vi ska främja säkerhet på det egna territoriet, i närområdet och globalt. Våra 

internationella bidrag till fred och säkerhet – i Mali, Afghanistan, Irak och på andra 

platser - ger oss också lärdomar att använda i vår egen organisation.  

 

Vi är på god väg. Sällan tidigare har vår organisation haft så bred operativ erfarenhet 

som nu. Och sällan har vi haft så kompetenta anställda och frivilliga. Vi har all 

anledning att stå rakryggade - nationellt såväl som internationellt. Men vi kan inte slå 

oss till ro. Vårt uppdrag och det förändrade säkerhetsläget kräver mer. De kommande 

åren är mitt fokus att få helheten – system av system – att fungera. Effektiva enskilda 

funktioner och förmågor är avgörande för att nå dit vi ska.  

 

Vi ska med full kraft fortsätta det intensiva och omfattande arbete som vi just nu 

befinner oss i. I detta ingår att anpassa vårt arbetssätt för att få ut mesta möjliga effekt 

av de resurser som nu har tillförts. Det är en nödvändig hållning som involverar oss alla, 

även vad gäller nya sätt att tänka. 

 

FÖRSVARSMAKTEN 
 ÖVERBEFÄLHAVAREN 

 



Kardinalkursen är satt - med bred enighet och stort samhälleligt stöd. Den offentliga 

debatt som nu pågår speglar ett ökande intresse för Försvarsmaktens verksamhet och 

den omvärld vi har att förhålla oss till. Det är ett förtroende som vi ska förvalta med 

professionalism, stolthet och framåtanda.  

 

När vi snart träder in i vår nya organisation, gör vi det med en nyvunnen trovärdighet 

som vi ska värna om. Vi ska vara en relevant och modern organisation med kraft att 

attrahera såväl samarbetspartners som medarbetare. En ökad militär förmåga förutsätter 

att vi kan behålla, rekrytera och utveckla personal med rätt kompetens. Detta kräver i 

sin tur en ökad jämställdhet. 

 

Den militära professionen utgör grundval för all vår verksamhet och för all vår personal. 

Vårt samlade yrkeskunnande är unikt. Det är bara vi som kan bevara och utveckla vår 

organisation. Jag förväntar mig därför av var och en av er som verkar inom 

Försvarsmaktens verksamhet att ni förstår och tar ansvar för er roll. Jag kommer att göra 

mitt allra yttersta för att leda oss framåt – för en allt dugligare Försvarsmakt. 

 

*   *   * 

 

Slutligen vill jag å Försvarsmaktens vägnar framföra vårt varmaste tack till general 

Sverker Göranson för drygt sex år som överbefälhavare. Du har inspirerat och utmanat. 

Försvarsmakten har blivit bättre under ditt ledarskap. Jag vill också framföra vårt tack 

till din familj, med hustru i spetsen, som funnits vid din sida. 

 

Det är med självklar stolthet och framåtanda jag nu tar befälet över Försvarsmakten. 

 

 

Micael Bydén 

General 


