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Vi är nu i årets mörkaste tid men snart vänder det
och blir ljusare. Vi går också mot jultider och
årsslut och jag vill ta chansen och förmedla
några tankar kring året som gått.
Året har präglats av två skeenden, det
försämrade säkerhetspolitiska läget i vårt
närområde och covid-pandemin.
Det säkerhetspolitiska läget har tyvärr blivit än
mer osäkert i vårt närområde under året som varit,
flyktingkrisen vid gränsen mellan Vitryssland och
Polen samt den negativa utvecklingen i och runt
Ukraina är exempel från de sista månaderna.

För att lyckas med vår långsiktiga tillväxt behöver
vi också vidareutveckla vår personalförsörjning
vad gäller rekrytering och att bibehålla vår
personal. För att lyckas med detta behöver F21 bli
mer jämställt, attrahera nya medarbetare från alla
delar av samhället, medge karriär oavsett
familjesituation samt leva vår värdegrund.
Detta är ett område som jag kommer att lägga
stort eget fokus på framöver.

Vi är i tillväxt, något som märkts tydligt inom
Flygvapnet och F21 under det gångna året. Vi har
återetablerat Upplands flygflottilj F16, fått beslut
om att gå vidare med beställning av radarspaningsflygplanet GlobalEye, fortsatt öka intaget av
värnpliktiga, ökat tillgängligheten på JAS 39, tagit
emot ett nytt klargöringsfordon och mycket mer.
Pandemin har hanterats på bästa möjliga sätt av
er alla här på F21, vi har stöttat samhället där vi
kunnat och vi har trots pandemi-utmaningar klarat
våra beredskapsuppgifter och kunnat genomföra
det mesta av planerad verksamhet tack vare att vi
hittat sätt att anpassa verksamhet så att den har
kunnat genomföras på ett tillräckligt säkert sätt.

Detta är bara början av vår tillväxt, under nästa år
kommer vi att få fler transport- och ledningsfordon, fortsätta öka intaget av värnpliktiga, förlänga
till 11 månaders värnplikt för vissa grupper samt
fortsätta höja tillgängligheten på JAS 39 och
vidareutveckla såväl grundorganisation som
krigsorganisation.
Tack vare denna tillväxt, vår tillgänglighet och
beredskap kan vi stå upp mot de uppgifter och
förväntningar som finns på oss från våra
medborgare och uppdragsgivare i nuvarande
säkerhetsläge.

Vi har genomfört flera stora övningar (ACE, AFM,
TTP och LFÖ), utvecklat krigsförbandet genom
arbete med våra planverk och stabsövningar,
slutfört värnpliktsutbildning med utmärkta
resultat och påbörjat en ny värnpliktsomgång på
ett mycket bra sätt. Jag är stolt över det proffsiga
arbete som ni alla har gjort under året, vi har
levererat över förväntan.
Vårt fördjupade samarbete med Finland har
fortsatt under året och vi följer planen för att
kunna nå målen till 2023 där vi ska kunna
genomföra gemensamma operationer med
Finland under FMÖ 2023. Beskedet att Finland
väljer det amerikanska flygplanet F-35 framför
JAS 39E är förstås tråkigt då en gemensam
flygplanpark hade gett möjligheter till än mer
fördjupade samarbeten, framför allt vad gäller
utbildning, logistik och utveckling. Jag är dock

säker på att vårt samarbete kommer att fortsätta
fördjupas med andra möjligheter som en blandad
stridsflygpark möjliggör.
Vi har precis i dagarna tagit fram en ny devis för
F21 efter att ha valt bland många goda förslag.
”F21- HÖGST UPP, LÄNGST FRAM” är F 21 nya
devis.
En Devis som på ett mycket bra sätt ramar in det vi
står för och det vi på F21 hela tiden strävar mot.
Högst upp - Högst upp geografiskt men också ett
omvittnat proffsigt förband som andra sneglar mot
och som ofta tar pallplatsen som finns högst upp
bland prispallarna.
Längst Fram – I fronten för utvecklingen på många
områden, Värnpliktsutbildning, VLS, FISE, CBT,
ACE, Arktisk förmåga, markmålsförmåga för att
nämna några.
Men också krigsförband som inte tvekar – vi
kommer att vara längst fram i fronten om så behövs.
Nu stundar en välförtjänt julledighet för de flesta av
oss. Jag vill rikta ett stort tack till er alla för era insatser under året, F21 har uppnått våra målsättningar
och genomfört det mesta av planerad verksamhet
trots pågående Pandemi. Jag vill också skänka en
särskild tanke till er som av olika anledningar behöver arbeta under julen och nyårshelgen.
Ta hand om varandra och om er själva och ha en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt år.
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