
 

 

 

 

 
    Det talade ordet gäller! 

 

Tal av avgående ÖB, general Sverker Göranson, vid 

överlämningsceremoni på Karlbergs slott den 1 oktober 2015 

 

Herr statsråd, officerskamrater, mina damer & herrar. Kära vänner! 

 

En av mina första utgångspunkter på min militära karta var här på Karlberg 1976.  

När jag kom hit var jag i ärlighetens namn inte säker på att det var officer jag ville bli. 

 

Nu nära fyrtio år senare kan jag bara konstatera att valet att fullfölja utbildningen och 

fortsätta i Försvarsmakten var det bästa jag gjort.  

 

När jag stod här den 25 mars 2009, på min tillträdesdag som ÖB, sa jag att jag kände 

stolthet över Försvarsmaktens personal. Den stoltheten har vuxit varje dag under hela 

den här tiden! En tid som präglats av utmaningar på många olika plan. Det ni, vi, alla 

tillsammans uträttar är fantastiskt. I Sverige och på alla andra platser i världen vi 

befinner oss gör vi skillnad! 

 

Att vara anställd i Försvarsmakten är att vara en del av demokratins yttersta försvarare, 

det har jag sagt många gånger tidigare.  

 

Vår uppgift är att med vapen i hand försvara Sverige men också att stå upp för de 

värnlösa på andra platser runt om i världen. Det ställer särskilda krav på oss alla – 

oavsett var i organisationen vi befinner oss. Det präglar också allt det arbete vi gör. Det 

är helt enkelt det som utgör vår unika, militära profession. 

 

Den utmanar oss - som individer, som chefer, som lag. Den bygger känslan av att alltid 

vilja lösa uppgiften. Att vilja göra sitt yttersta. Inte bara för mig som enskild person utan 

för hela laget.  Den bygger kamratskap och gemenskap. Och det är i den miljön som jag 

trivts och utvecklats. 

 

Jag känner en enorm tacksamhet över att ha fått vara en del av det här laget och att ha 

fått leda Försvarsmakten. Det har gett mig oerhört mycket – i personlig utveckling, i 

möten, i upplevelser. Högt upp i luften, djupt nere i havet, i leran på övningsfält och i 

skarp miljö men också i huvudstäder och på betydligt mer avlägsna platser i världen. 

 

Det är med visst vemod och saknad, men också med stolthet och glädje, jag strax 

kommer överlämna kommandotecknet till min efterträdare.  

 

Micael - jag vill av hela mitt hjärta önska dig lycka till. Med din personlighet, med ditt 

ledarskap och med din professionalism kommer du hantera Försvarsmaktens framtida 

utmaningar på ett utomordentligt sätt. 

 

FÖRSVARSMAKTEN 
 ÖVERBEFÄLHAVAREN 

 



Men innan jag gör det vill jag rikta ett varmt tack till er som är här i dag. Ni får utgöra 

representanter för alla dem som jag mött och samarbetat med under min tid som ÖB och 

hela min tid som officer och anställd i Försvarsmakten. Det har verkligen varit en ära att 

få ingå i det här laget! 

 

Men jag vill också rikta mig till ett annat ”lag” – min familj som genom åren alltid 

funnits på plats.  

 

Ann, Karin och Roland, Erik och Maria! Lille Gustav!  

Stort tack – utan er hade den här resan inte varit möjlig. 

 

När jag var i Bosnien var min anropssignal på radion VL 02. Dags så här på slutet att 

använda sig av den igen: 

”VL. This is VL 02. Åter egen camp. Stänger stationen. Klart slut.” 

 

 

 

Sverker Göranson 

General 


