Vårt flygvapen är allmänt erkänt som ett av
de bästa i Europa. Vi har välutbildad perso
nal, högklassig materiel och vi upprätthåller
hög försvarsberedskap. Flygvapnet har stor
betydelse för trovärdigheten i den svenska
säkerhetspolitiken, som syftar till att bevara
landets oberoende.
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riktade verksamhet. Den tar tid att genomföra.
Vi får trots allt räkna med att även i fortsättning
en ha snäva ekonomiska förutsättningar. Vår
personalbrist kommer under de närmaste åren
att vara besvärande, även om statsmakterna
snabbt tillgodoser kraven på bättre löneförmå
ner och sociala förhållanden .
• • Vi måste därför arbeta intensivt på att ut
veckla användandet av våra system med
främst oss själva. Under den kommande tiden
en vi lever i en tid av snabb förändring
där Hera faktorer påverkar Fly~vap'nets
effektivitet. I omvärlden sker for narva
rande en kraftig satsning på flygstridskrafter
med såväl ökad kvalitet som kvantitet. Nya va
pensystem anskaffas - t ex attackfl'y~ me? lång
räckvidd, kryssningsrobotar, preclslonsnktade
och yttäckande vapen. Denna förändring stäl
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ler ändrade krav på vår förmåga.

Samtidigt har våra flygstridskrafters numerär
under en lång tid nedgått, så att marginalerna
antalsmässigt är mycket små. Vi har dessutom
under de senaste åren förlorat värdefull perso
nal inom flera yrkesgrenar.
• • Flygvapnet genomgår för närvarande en
omfattande utveckling inom såväl flyg-, bas
som stril-området. Som begrepp kan de sam
manfattas till Flyg 90, Bas 90 och Stril 90. Det
kommer att ställa nya krav på vår organisation
att effektivt utnyttja de nya systemen. Der~s
svenska profil i tekniskt avvseende måste fUll
följas i vår utbildning på och användning av
dem.
För att möta denna utveckling i omvärlden
och hos oss själva krävs kraftinsatser inom alla
områden av vår verksamhet. Dessa måste rik
tas både utåt och inåt i Flygvapnet. De måste
beröra såväl Flygvapnets kvalitet och numerär
som individens förutsättningar och bidra till en
positiv utveckling av Flygvapnet.
.
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I vår utåtriktade verksamhet ska VI fortsatta
att:
~

~
~

Arbeta för att få tillräckliga anslag för att kunna
lösa våra uppgifter. Det är en av förutsättnin~
arna för att kunna utveckla Flygvapnets kvali
tet och behålla - helst öka - vår numerär.
Arbeta för bättre anställningsförmåner och so
ciala förhållanden för vår personal.
Informera allmänheten om Flygvapnets roll
och förmåga i vår säkerhetspolitik.
Men det räcker inte enbart med denna utåt

måste vi prioritera grundutbildning och direkt
fackutbildning för att bygga upp vår personal
tiiigång. Stora delar av vår~ :esur~er k~m:ner
att behövas för detta. SamtIdIgt maste VI bIbe
hålla en hög beredskap.
Vi måste värna om människan i Flygvapnet,

öka vår professionalism och ännu bättre än i
dag ge utrymme för den ide rikedom och initia
tivförmåga som finns hos Flygvapnets pers?
nal. På så sätt kan vi delvis kompensera de bns
..
ter vi har i organisation och numerär.
Detta ska vi åstadkomma genom en okad
delegering av ansvar 0oc~. befoge~~~ter. Hä:
igenom skapar vi ocksa okade ~oJ.llgheter trll
personlig utveckling och arbetsgladje. Var och
en ska kunna känna tillfredsställelse i vetska
pen att ha gjort ett bra arbete. Ett arbete att vara
stolt över, att leva vidare i.
För att uppnå detta behövs inte an?ra män
niskor eller annan teknik än de/den VI har eller
utvecklar. Vad vi behöver är att se på männi
skor med delvis nya ögon. Då kan vi bättre än
hittills utnyttja den inneboende kraften och
skaparförmågan hos var och en.
• • Ledstjärnan för all verksamhet i flygvap
net är att skapa krigsdugliga förband med hög

beredskap och insatsförmåga även med freds
resurserna. Det är viktigt att vi alla i vår verk
samhet har detta mål för ögonen, vare sig vi ar
betar inom utbildning, materielutveckling eller
andra verksamhetsområden. En klar priorite
ring av verksamheten mot detta mål är en för
utsättning för att Flygvapnet ska fungera effek
tivt. Det innebär framför allt att vi måste preci
sera uppgifter och delmål tydligt. Till bilden
hör också att vi måste ge våra medarbetare en
betydande frihet att välja medel för att lösa
uppgifterna och nå målen. .
o
Samtidigt ligger det naturlIgen ett ansvar pa
alla chefer att kontrollera att målen nås och att
ge de resurser och anvisningar som behövs för
att korrigera brister. För att kunna göra detta
bra måste vi förbättra våra metoder att mäta re
sultat.
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• • En sammanfattning av iden med Flygvap
nets ?1:j)I}lJ~~ kan göras med följan de ord:

• • U nder hägnet av mlalat:):!) kommer den
enskilde att få större handlingsfrihet. Det är vik
tigt av de skäl som angetts ovan. Men Flygvap
net kan inte bestå av ett antal individualister.
Vår verksamhet bygger på ett lagarbete. Alla
yrkesgrupper måste samarbeta mot de gemen
samma målen: Hög beredskap och insatsför
måga och en förstklassig krigsorganisation. Ett
bra samarbete kräver ömsesidig respekt, öp
penhet, hjälpsamhet och frihet från prestige!

De förändringar vi står inför kanske till del
känns krävande och besvärliga. Men det posi
tjva kommer att dominera! ~~il~ är en ut
veckling i Flygvapnet som är nödvändig. Men
på sätt och vis är den också följdriktig med tan
ke på vår tradition. Flygvapnet har aldrig stått
stilla under sina 60 år. Utvecklingen har hela ti
den varit dynamisk. Den vägen går vi nu vidare
på. Och i takt med tiden.
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