MÅL & VISION 2021

F 21

”Nu har vi gått in i en ny försvarspolitisk inriktningsperiod som sträcker
sig till och med 2025. De unika satsningarna som nu görs på försvaret är
lika välkomna som glädjande och nu
har vi ett flertal år med både personell och materiell tillväxt vilket i sin
tur driver utvecklingen av våra krigsförband i helt rätt riktning.
På F 21 har vi satt ribban högt vad
gäller målen för 2026 och 2030. Det
kommer att bli en både tuff och utvecklande resa men vi vet att vi har
kapaciteten för att nå ända fram.”
Claes Isoz
Chef Norrbottens flygflottilj

vision
F 21 utgör en viktig del av ett starkare försvar som möter varje hot och klarar varje utmaning.
F 21 verkar stabiliserande och konfliktavhållande i vårt närområde genom att kontinuerligt visa upp en trovärdig militär förmåga. Detta
gör vi tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten, andra länder och organisationer i vårt närområde.
Det omfattande internationella samarbetet gör att värdlandsstöd är en naturlig del av verksamheten och övningar genomförs kontinuerligt med Finland, Norge och övriga partners.
Flottiljens krigsförband är uppfyllda personellt och materiellt, är rätt utbildade och innehar beordrad krigsduglighet.
Vi producerar och vidmakthåller taktiskt överlägsna krigsförband som särskilt bemästrar utmaningarna i den subarktiska miljön.
Försvarsplanering och krigsförbandsutveckling är grunden och styrande samt dimensionerande för F 21:s verksamhet och utveckling.
Vår ledningsfilosofi bygger på uppdragstaktik där chefer på alla nivåer ges långtgående mandat med uppföljning och kontroll som en
naturlig och självklar del.

verksamhetsidé
Tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten försvarar vi Sverige, landets intressen, vår
frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Krigsförbandens militära förmåga är i fokus och vår förmåga att möta och verka avhållande mot hot och angrepp i alla former ska öka. De
uppgifter vi ställs inför löses gemensamt av F 21:s krigsförband genom leverans av följande luftoperativa förmågor:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Upprättande, drift samt skydd av flyg- och helikopterbaser.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
Verksamheten vid F 21 och Luleå garnison präglas av hög säkerhet, tillgänglighet och tydliga målsättningar. Det unika övningssamarbetet
med andra länders flygvapen ska fördjupas med utgångspunkt från Försvarsmaktens uppgifter och operativa krav.

målbild 2026: 4-40-400-4000
2026 producerar och vidmakthåller F 21 en krigsorganisation som omfattar fyra krigsförband med cirka 2500-3000
befattningar. Det fjärde och senaste tillskottet till krigsförbanden är Militärbas Luleå. Vidare vidmakthålls en flygbasbataljon samt två stridsflygdivisioner. Flottiljen har påbörjat utvecklingen av en andra flygbasbataljon och förberedelser för
att kunna utveckla en tredje stridsflygdivision samt den tredje flygbasbataljonen. F 21 anställer årligen 40 nya officerare
vid krigsförbanden och i garnisonen utbildas 400 värnpliktiga per år, varav hälften är kvinnor. Flygunderhållskapaciteten
med alla bidragande funktioner inom Luleå garnison möjliggör en flygtidsproduktion på över 4000 flygtimmar.
• Över tid löser krigsförbanden vid F 21 sina ålagda beredskapsoch insatsuppgifter med bibehållen förmåga till personalförsörjning, inklusive utbildning- och kompetensuppbyggnad.
• Förmågan till skydd och spridning inom hela norra flygbasgruppen är planerad, övad och understödd av en fungerande
logistikkedja till prioriterade platser.
• F 21 är Försvarsmaktens mest jämställda förband med kompetenta och motiverade medarbetare.
• Försvarsmaktens grundutbildning med 400 värnpliktiga, varav
hälften kvinnor, säkerställer vår långsiktiga personalförsörjning. Flottiljen förbereder en ytterligare ökad utbildningskapacitet inom garnisonen kommande försvarsbeslutsperiod.
• F 21 utgör en stark och efterfrågad resurs inom flygvapnets
internationella samarbeten. Vi står återkommande som värd
för delar ingående i Arctic Challenge Exercise (ACE) där vi
tillsammans med andra ökar den militära förmågan och tröskeleffekten.

• F 21 personal är utrustad och välutbildad och genomför årligen
utbildning kopplat till krigsbefattning och personliga färdigheter.
• Flygvapnet har genomfört luftförsvarsövning inom flygbasgrupp
nord i syfte att stärka den luftoperativa effekten i subarktisk vintermiljö.
• Samarbetet med finska flygstridskrafter omfattar återkommande verksamheter med planering, basering och genomförandet av
gemensamma operationer i fred, kris och krig. Årligen genomförs
krigförbandsövningar tillsammans med finska bas- och flygförband
på och från svenska krigsbaser där cross service ingår som en
naturlig del.
• Flottiljens ”Kallaxpaket” är beslutat och pågående för att möta
behovet av en väl fungerande infrastruktur avseende: ökad förläggnings- och utbildningskapacitet, en förbättrad arbetsmiljö, lokaler
för fordons- och materielhantering samt tillgång till förbandsnära
och anpassade förrådslokaler.
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målbild 2030: 5-50-500-5000
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2030 producerar och vidmakthåller Norrbottens flygflottilj en krigsorganisation som omfattar fem krigsförband med
cirka 4000-4500 befattningar. 21:a flygflottiljen har upprättat och vidmakthåller tre flygbasbataljoner och tre stridsflygdivisioner. Årligen anställs minst 50 nya officerare till krigsförbanden och i garnisonen utbildas minst 500 värnpliktiga
varje år. Flygunderhållskapaciteten med alla bidragande funktioner inom Luleå garnison möjliggör en flygtidsproduktion på över 5000 flygtimmar.
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fokusområden 2021
MILITÄR FÖRMÅGA
Krigsförbanden vid F 21 löser samtliga beredskaps- och insatsuppgifter enligt ställda operativa och taktiska krav och
är, om det så behövs, redo att delta i nationella försvarsoperationer i alla typer av konflikter. Luftoperativ effekt ska
kunna levereras med mycket kort förvarning och med en taktisk överlägsenhet i såväl fred, kris som krig.
Krigsförbanden leds av Flygstaben varvid en hög grad av samarbete och samverkan i fred och kris förbättrar den
operativa effekten i väpnad strid.
Krigsförbanden vid F 21 ska återkommande övas i sin helhet eller till del i flottilj-, flygvapen- och försvarsmaktsövningar.

Samarbete
F 21 ska fortsätta att fördjupa och konkretisera sitt bilaterala samarbete med Finland och fortsätta utveckla det nordiska samarbetet för Cross Border Training (CBT) och Arctic Challenge Exercise (ACE).
Förmågan till samordnad strid ska ökas genom övningar tillsammans med andra svenska och utländska stridskrafter.
Samverkan och samövning med andra länder ökar våra krigsförbands förmågor och stärker tröskeleffekten i vårt närområde.
Regionalt samarbete utvecklar totalförsvarsförmågan, folkförankringen och trovärdigheten för vår verksamhet.
Finlands och Sveriges försvarsministrar - Antti Kaikkonen och Peter Hultqvist besökte finska övningen Ruska 20.

PERSONALFÖRSÖRJNING
Vi arbetar ständigt med att attrahera, rekrytera, kompetensutveckla och behålla flygvapnets viktigaste resurs; personalen, såväl
civil som militär. En stark känsla av samhörighet och förbandsanda kännetecknas genom medarbetarnas drivkraft, vilja till delaktighet och stolthet i sitt dagliga bidrag till svensk säkerhet.
Vi arbetar aktivt med att implementera trebefälssystemet i enlighet med den militära professionen.
Vi ska bli en mer jämställd organisation som är verksamhetssäker och har ett öppet arbetsklimat där vi värnar om alla medarbetares lika värde och rättigheter.

c f 21 prioriteringar 2021
• Nationella och internationella beredskaps- och insatsuppgifter.
• Utbildning för att säkerställa framtida bemanning av krigsförbanden vid F 21.
• Verksamheter inom exportstöd eller internationell övningsverksamhet.
• Vidmakthållande eller utveckling av krigsförbandens förmågor.
Vår verksamhet är i många avseenden unik och som i sitt genomförande medför stora risker.
Vi ska tillsammans ta ansvar och vara väl medvetna om vilka risker som finns och hur vi säkerställer en god
arbetsmiljö samt en hög flyg- och verksamhetssäkerhet i allt vi gör.
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Vissa datum är preliminära och kan komma att ändras. Fotografer: Jesper Sundström, Joakim Vidgren, Erik Fredriksson, Daniel Björkman och Julia Sköldmark - samtliga Försvarsmakten.
Omslagsbild: Jesper Sundström

fakta f 21
F 21 har cirka 700 anställda varav cirka 170 är tidvis tjänstgörande. Under 2021 påbörjar cirka 160 värnpliktiga rekryter
sin grundutbildning på flottiljen. På F 21 flyger vi med Jas 39 Gripen C/D och SK 60. Förbandets budget för 2021 är cirka
700 miljoner.

Nyckelflottilj i norr
– Krigsförbanden vid F 21 löser samtliga beredskaps- och
insatsuppgifter enligt ställda operativa och taktiska krav –

