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Det har varit några intensiva månader i min nya befattning. 
Överallt under mina första 100 dagar har jag mött ett profes
sionellt agerande – vi är pålitliga och effektiva.

Jag har besökt våra marinförband i Adenviken, flygförband i Afghani
stan och arméförband i Kosovo och Afghanistan. Som nytillträdd ÖB 
är det nödvändigt för mig att träffa våra soldater och sjömän, disku
tera med svenska och andra nationers chefer och att med egna ögon ta 
del av vad vi gör. Mer om mina första 100 dagar finns att läsa i det här 
numret.

Riksdagen har fattat beslut om försvarets fortsatta inriktning, men 
det innebär inte att jag har alla svar ännu. Utmaningarna är många. 
Personalförsörjningen är den avgörande frågan, den fort
satta rationaliseringen av försvarssektorn en annan. 
Pliktutredningen kommer med viktiga pusselbitar. Vi 
står inför ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete, vil
ket på lång sikt är en förutsättning för att klara våra 
operativa behov.   

Vad jag vet är att vi behöver aktiva förband som 
tränas, sätts in, fortsätter att träna för att åter sät
tas in – och därmed utvecklas över tiden. Vårt 
fokus förskjuts från utbildning till insats och 
beredskap, vi har en försvarsmakt som kan 
användas. 

I det här numret av Försvarets Forum kan du 
läsa mer om vårt nya försörjningskoncept. Vi kom
mer att få bättre ordning på vad vi har, hur mycket 
vi har och var vi har det. Logistiken är också en 
viktig del i vårt arbete att bygga en trovärdig för
svarsmakt, ett arbete som berör dig och mig. 

Hösten kommer att bli intensiv, använd därför 
sommarmånaderna väl. Jag önskar dig en riktigt 
skön och avkopplande sommar!

Sverker Göranson
Överbefälhavare

PS. Jag vill passa på att dela med mig av ett lästips till 
hängmattan, Skönhetsskolan i Kabul av Deborah 
Rodriguez. DS. 
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