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Överbefälhavaren har hemställt hos regeringen om att få göra
vissa förändringar i Försvarsmaktens centrala ledningsstruktur.
Under hösten skall ett omfattande arbete genomföras för att dessa
förändringar ska kunna träd a i kraft från den l januari 2003.
Under senare delen av 2003 ska den operativa insatsledninge n
flytta till Uppsa la och e n samgruppering av de taktiska komman
dona ska då genomföras. Detta skapar, e nligt min mening, förut
sä ttningar För oss att på ett effektivare sä tt in sa tsleda För
svarsmaktens förband.
Förändringarna av den centrala ledningen innebär också att
fö rsvarsgrenarnas främste företrädare, de nuvarand e generaIin
spektörerna, och de nyinrättade generalinspektörerna För bland
annat lednings- och utbildningsfunktionerna flyttar till Hög
kvarteret i Stockholm_ Detta komme r att skapa bättre möjlighete r
till en effektiv verksamhetsledning och sa mordning av våra för
band, skolor och centra_
Förändringen leder till att huvuddelen av Försva rsmaktens
ledningskompe tens fördelas på tre tydliga ledningar. Den "nor
mala" förbandsproduktionen kommer att ledas från Grund
organisationsledningen, Gro, där bland annat generalinspektören
för tlygvapnet (GJ FV) kommer att få en viktig roll. Krigsför
bandsledninge n, Kri, kommer att ansvara för insatsförbandens
utveckling samt Försvarsmakten s materi e lanskaffning _ Den
Operativa insatsledningen, Opil , är därefter nyttjaren av Förban
den och därmed en kravställare. Utöver dessa ledningar kommer
de n Militära und e rrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, och en
stab för styrning och avdömnin g på strategisk nivå att vara orga
ni se rad i Högkvarteret.
Jag är av den bestämda uppfattningen att den föreslagna led
ningsstruktllren kan bli bra_ Den skapar goda fönltsättningar För
att förbättra Försvarsmaktens möjlig heter att snabbt kunna vidta
nödvändiga priorite ringar och förändringar. Något som allt tydli
gare krävs i en ständigt förände rlig omvärld, och som måste
kunna ske i enlighet med den framtida viljeinriktn,i ng so m våra
Folkvalda kommer att uttry cka_

Professionalism och ansvar
Omslagsbilden:

JAS 39 Gripen klargörs inför robot
provskjutning vid RFN i Vidsel.
Foto: Peter Liander/Fårs v8rets bildl)yra

Ett stort ansvar vilar på oss alla som, på olika sätt, har fått för
troendet att leda eller handha Försvarsmaktens ytterst k val i Fice

Ny ledningsstruktur
skapar nya möjligheter
rade materiel system i vår vardagliga gärning. Nägra få, nog
grant utvald a individer, har fått förtroendet att framföra en kor
vett, en strid svagn eller ett stridsflygplan. Framförandet fö re
gås aven gedigen oc h kostsam utbildning, där professionali sm
byggs upp både vad gäll er personliga färdigheter och vårt för
hållningssätt tiU den yrkesroll vi är satta att utöva. Till detta är
der självklart så att vår verksamhet omgärdas av rigorösa regel
verk, ofta framtagna pä ytterst bittra erfarenheter.
l detta perspektiv ställer jag mig mycket frågande och sam
tidigt ytterst beklagande till händelsen i somras, då ett krigs
fly gplan ur Försvarsmakten allvarligt skadade ett flertal perso
ner som befann sig på marken i sa mband med flygplanets start
från en av våra flygflottiljer. Ol ycks händelsen utreds av
Statens haverikommi ss ion vars slutsatser och ställningstagan
den kommer att utgöra en viktig del, att ligga till för grund för
ansvarsfrå gan men också för det fortsatta verksamhetssäker
hetsarbetet.
Oavsett resultatet av haverikommissionens utredning har
händelsen resulterat i att den "goodwill" som omgärdar flyg
vapnet allvarligt har påverkats negativt. Gemensamt måste vi
nu försöka återskapa det förtroende som flygvapnet förtjänar.
Det gör vi främ st genom att visa att vi mycket klart vet vad vår
verksamhet ytterst syftar till , oc h genom att genomföra den på
ett professionellt och ansvarsfullt sätt .
Internationell insatsförmåga prioriteras
l början av september levererades den första JAS 39C Gri pen.
Flygplanet är tekniskt anpassat för att fullt ut kunna verka på
den internationella arenan , och för första gängen i det svenska
fly gva pnets hi storia inneha r vi nu taktiska flygplan med för
måga till lufttankning.
Leveransen är en viktig mil stolpe i vär strävan att möta
dagens och framtidens säkerhetspo liti ska utmaningar och hot.
Redan idag är uppgiften att försvara Sverige en betydligt
vidare uppgift än att försvara våra gränser mot ett väpnat
angrepp. Huvudkursen i vär säkerhetspolitik är idag att vi skall
kunna verka tillsammans med and ra nationer i avsikt att före
bygga och dämpa konflikter i värt närområde.
Ett viktigt delmål i denna kursändring är att öka vår inter

nationella insatsfölmåga. Detta är en uppgift som är starkt pri
oriterad inom flygstridskrafterna. Men jag vill återigen under
stryka, att det även fortsättnin gsv is är vår förmåga att verka i
väpnad strid som ligger till grund för att vi skall lyckas med de
uppgifter vi har.
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Närjag nu avs lutar min sista ledare i Fly gva penNytt vill jag till
all personal i flygvapnet utrycka min uppsk att ning över cle
in satser Ni genomfört under mina fIl' som generalinspektör för
fl ygvapnet. Det har varit en stor förmån att få vara Er främste
företrädare och jag har vid många tillfällen kunnat känna en
stor trygghet och stolthet över vad flygvapnet kan och preste
rar.
Det görs väldigt mycket bra arbete, väldigt ofta, av väldigt
många männi skor i flygvapnet. Med dessa ord tackar jag Er,
samtidigt som jag lyckönskar min efterträdare i rollen att leda
och företrHda ett av världens förnämsta flygvapen.
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