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Soldater och sjömän, medarbetare och frivilliga i Försvarsmakten, 

Tack för ert hårda arbete i en annorlunda och svår tid. 

Vi - hela samhället - är under stark påverkan av Corona-pandemin. 
Flera har förlorat en nära anhörig och många sin anställning som en direkt konsekvens 
av viruset. Andra arbetar uppoffrande med att vårda sjuka eller ta hand om personer 
som är särskilt utsatta eller tillhör riskgrupper. 

Situationen för flera samhällssektorer är utmanande. Särskilt står vårt hälso- och 
sjukvårdssystem under stark press. I denna situation är det en självklarhet att vi i 
Försvarsmakten ger allt det stöd till samhället vi kan - med materiel och utrustning, 
med kompetens och personal. 

Vi ska fortsätta bidra med alla de resurser vi kan avvara utan att åsidosätta vår 
nationella beredskap och internationella operationer. Vi ska också, där det är möjligt, 
genomföra den övningsverksamhet som situationen medger. Inte minst förtjänar de 
värnpliktiga som investerat nära ett år i vår verksamhet att få avsluta sin tid hos oss på 
ett bra sätt. Situationen kan emellertid förändras snabbt och skiljer sig åt i olika delar 
av landet. Chefer har därför ansvaret att balansera sin övningsverksamhet mot denna 
bakgrund. 

Jag är stolt över det stöd vi såhär långt kunnat bidra med. Jag räknar med att det 
fortsätter, men även att vi hittar former för att kunna bidra på fler sätt. 

Kommande påskhelg innebär vanligtvis för de allra flesta några dagars återhämtning. 
För många är det inte möjligt i år. Mina tankar går därför till de familjer som inte har 
förutsättningar att samlas, beroende på arbete i sjukvården, risk för smittspridning, att 
sonen eller dottern inte har permission. Eller att det värsta har inträffat som gör att en 
stol vid påskbordet står tom. 

Fortsätt bidra på det fina sätt ni gör idag för allas vårt bästa. 

Tillsammans är vi starka. 
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