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* ÖVERBEFÄLHAVARENS 

DAGORDER 

Soldater och sjömän, medarbetare och frivilliga i Försvarsmakten, 

Verkställandet av försvarsbeslut 2021 till 2025 har redan börjat. 

Jag är stolt över vad vi har åstadkommit till idag. Vi har under förra perioden ökat vår 

försvarskraft, tagit egna initiativ och agerat aktivt med våra förband. Därtill har vi 

tagit viktiga steg i utvecklingen av ett nytt totalförsvar och de internationella 

samarbetena. Vilket sammantaget ger oss ett mycket bra avstamp framåt. 

Det har vi nytta av då målsättningarna är höga i det nya försvarsbeslutet. Riksdag och 

regering har beslutat om rejäla satsningar i ekonomi, höga ambitioner och tydliga krav 

på leveranser till tid och rum. Med det kommer även en möjlighet. En möjlighet att 

agera tidigt, ta initiativen och grabba tag i nya och snabbare sätt att nå målen. 

Nu är det upp till oss själva och vår drivkraft att tillsammans lösa uppdraget. Det är 

omfattande, ansvaret är vårt och förtroendet för oss är stort. Framgång finns därför att 

hämta i vår vilja, vår beslutsamhet och vår uthållighet. 

För det första. Vi ska samtidigt hantera de skarpa uppgifterna här hemma och runt om 

i världen. För det andra. Vi ska växa till en starkare och större krigsorganisation med 

fler rekryter och ökad rekrytering på bredden. För det tredje. Utöver en utökad 

verksamhet på befintliga orter ska vi etablera oss på nya. 

Kärnan i vår militära profession är att agera. Det är nu ett tydligt krav som bara kan 

mötas med ansvarstagande, initiativkraft och samarbete. Oavsett roll har alla en viktig 

uppgift att ·fylla för den samlade effekten. 

Erfarenheten visar att uteblivna resultat här och nu är mycket svåra att återta längre 

fram. Tiden är inne för att vi koncentrerar oss på det som bär mot målet och att vi inte 

tappar tid. Jag vet att vi är redo och förväntar mig att vi kommer klara av att slutföra 

försvarsbeslutet. 

Vi startar nu - framåt! 
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