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F21 har under en fyra
årsperiod satsat mål
medvetet på kvalitets
utveckling. Vi har an
vänt oss av moderna 
metoder som är veder
tagna i övriga samhäl
let. 

vatitetsutveckJing är lika med verk· • Det friaste luftrummet i Europd. 
i1mhetsutve<:kling, vilket har in

~ Engagerar alla medarbetare. neburit att vi: 

~ Avsätter tid regelbuhdet för förbätt~ kapat en vision och mål för verk ringsarbete. samheten bedrivande om är fram

tagen och förankrad hos personalen. 


~ Följer upp förbättringsarbetet.Det Innebär bl a att vi arbetar aktivt 

för att vi ka bli en framtida interna
 Vad har resultatet blivit? Inte helt lätttionell övningsplats, därvi tar vara på att svara på efter om int allt går att mädel som är unikt vid F21: ta med exakthet. Ett exempel: från vår 

utbildning där vi lät"n ktra alkoholi • Stord ytor på mdrken. 
ter" prata m d våra arbetsledare, kan vi 

• Brd utb '8lJd infrastruktur pJ vJICI B.1S härleda att initiativ har tagits å att fyra 
90-ba et i samverkan med Vidsels medarbetare genom behandling är till
toppmoderna kjutfält. baka i Ijänst. Vid besök hos LKAB fram-

Del' 

Foto: Ivar Blixt 
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kom att en person med alkoholproblem 
kostar företaget cirka 9,5 miljoner under 
en l ivstid . Om vi "bara" räknar våra 
medarbetares värde till två miljoner, har 
vi med enbart den insatsen redan häm
tat hem vår "investering" under de fyra 
år vi hållit på. 

Så "tjänar" vi pengar 

• Flera hundra förbättringar inom ar
betslagen. 

• 	Vårt övertidsuttag har halverats från 

drygt sex miljoner till ci rka tre miljo
ner. 

• 	 Kostnaderna för avfallshantering har 
minskat från 660.000 till 330.000 kr 

• Verkstaden har övergått till ett "pro
cessinriktat" arbetssätt, som vi idag 
dock inte hunnit se alla fördelar med. 

Erfarenheter. - Från organisationer 
som arbetat länge med offensiv kvali
tetsutvecking har det visat sig, att nå
gonstans mellan 5 till 30 gånger inves
terade pengar får man tillbaka. Det in
nebär att de av er som undrar om ni har 
råd att satsa på kvalitetsutveckling bör 
göra som ÖB säger "tänk om". 

Övrigt. - Det vi är mest rädda för när 
det gäller införandet av kvalitetsarbetet 
i försvarsmakten är att de krafter som 
tycker att vi ska ta fram egna "metoder" 
vinner. Om så sker försvinner ett av hu
vudmotiven "att vi ska kunna jämföra 
oss med andra", samt att trovärdigheten 
hos övriga samhället (dem vi är till för) 
försvinner. 

Ni som läser lite längre fram i vår F 21
serie ser, att det är ganska många före
tag och organisationer som vi samar
betar med inom området kvalitetsut
veckling, dock ingen i Försvarsmakten 
- vi tror att här har "Jantelagen" en av
görande betydelse. • 
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På divisionerna blickar vi framåt och gör vad som står 
i vår makt att möta nästa spännande sekel. Skillnads
omskolning, både externt och internt, genomförs i så 
stor omfattning som resurserna medger. Totalt har sju 
piloter skillnadsomskolats. 

TP FLYG F21 

Planeringen är att vi fortsätter och 
h itti Ils är erfarenheterna mycket 
positiva. Detta genomför vi som 

ett led i förstegsutbildning för JAS 39 Gri
pen. Ytterligare genomför vi personal
växl ingar me! lan divisionerna för att er
hålla en gynnsam ålders- och utbild
ningsstruktur. Vi förutsätter att framtiden 
behöver tre homogena och välutbilda
de divisioner vid Norrbottens flygflotti Ij. 

Samtliga tre divisioner utbildar för 
närvarande GFSU, vilket anses stimu
lerande och utvecklande. - Sammanta
get ska dessa åtgärder utgöra en god 
grund att fortsätta utvecklingen i en pro
gressiv anda. 

•• F 21 är och ska i framtiden också 
förbli förbandet som kan erbjuda Sve
riges bästa flygtjänst. 

Orsaken att jag påstår detta är de 
enorma mÖjligheter vi har till en sti

mulerande flygtjänst med ett övnings
utrymme, som i södra Sverige motsva
ras aven yta från Stockholm och söder
ut. Vi är väl rustade att möta nästa ge
nerations stridsflygplan - JAS 39 Gri
pen. 

Internationellt 

Den internationella verksamheten be
står av, förutom SveNorDa-samarbetet, 
att under 1997 med I. divisionen ha ge
nomfört PFF-övningen BaltOps i sam
verkan med tio övriga nationer. Under 
1998 kommer 2. divisionen att genom
föra PFF-övningen Cooperative Chance 
och deltar med en rote jaktviggen. Ti 11
sammans med övriga '18 nationer ge
nomförs övningen i Slovakien under en 
vecka i juli. 
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I samband med övningen i Slovaki
en genomförs parallellt en stabsövning, 
där F 21 representerar med en deltaga
re i en NATO-stab. Nordie Guard ge
nomförs i Sverige under 1999. FKN/ 
Norra Flygkommandot är planerings
ansvarig. För att vinna erfarenhet deltar 
en pilot från F 21 i planeringsfasen. 

Vi är väl medvetna att "nya vindar 
blåser" och förbereder oss därefter. 

• • Flyguppvisning kommer under 
kommande år att bedrivas intensivt med 
enskild JA 37, 4-grupp AjS 37 och en
skild SK 61. 

Många är de som kommer att få stif
ta bekantskap med F 21 :s skickliga upp
visningspi loter. Uppvisningsverksam
hetens höjdpunkter är Italien, Polen 
samt Finland. 

Sveriges varmaste 101:a 

Transportflyggruppen består av fem pi
loter och en TP 101. Det enda jag som 
ffygchef kan konstatera är att de aldrig 
är hemma. Sveriges varmaste TP 101 
den hinner nämligen inte kallna mellan 

delarna av vårt land gör att vi här på Sve
riges nordligaste fl ygflottilj då och då 
önskar oss ett snabbare transportflyg
plan. 

• • Vädersektionen vid F 21 "KaIIax
meteorologen", är numera åter organi
serad som en sektion i flygenheten . 

Funktionen som Vädercentral finns en
dast kvar i krigsorganisationen. För att 
kunna behålla funktion som Vädercen
trai är sektionen något förstärkt i jäm
förelse med en normalflottilj. 

Väderberoendet i våra verksamheter 
är stort. De flesta mänskliga aktiviteter 
i glesbygder med mycket stora avstånd 
är alltid mera beroende av vädret för sin 
verksamhet jämfört med aktiviteter i 
stabskomplex nära tunnelbanan. På vin
tern är temperaturen i Norrbotten på 
många platser under -40 grader. 

I tider med miskande personella re
surser, samtidigt som nya militära sy
stem ofta behöver mera meteorologisk 
information, nyttjar vi alltmer de nu
meriska analys- och prognosmodeller
na direkt i produktionen. Meteorologen 
blir mera konsult och får mera en kva
litetsgranskande, systemutvecklande 
och konsulterande funktion. 

Aldrig lugnt 

Flygtrafikledningen vid Kallax flygplats 
samordnas under flygenheten. Det tra
fikflöde som finns att samordna är en 
AjS-division, två JA-divisioner, HKP 10, 
SK 60, SK 61 (både med skidor och 
hju!), TP 101, HKP 3, 6, 9 och 11 från 
AF 1 samt samtliga civila linjebolag och 
chartertrafik mot Kallax. Den totala tra
fikbilden över året omfattar ca 45 .000 
rörelser. 

Detta i n nebär att från söndag morgon 
till lördag kväll finns alltid flygledare i 
tjänst och natten mellan lördag och sön
dag fin ns flygledare j beredskap för am
bu lans transporter. 

Vi ser med spänning <;in mot framti
den och en utökad verksamhet där civi I 
och militär luftfa rt, liksom hittills nytt
jar Sveriges bästa flygplats. • 

-. 

uppdragen. Det märks att Sverige är Meteorologen dubbelarbetar som "konsult" - har granskande och 
långt och långa transporttider till södra systemutvecklande funktion. 
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En offensiv verksamhetsutveckling vid markförsvars
kompaniet har resulterat i att F 21 startat utbildning av 
flygbasjägare. Den första plutonen har utbildats under 
våren. 

1- lygbaSjägartjänsten ta vara på alla möjlighe
är mycket krävan ter som snön medger. 
de. En stor del av En av uppgifterna för 

utbildningen bedrivs en flygbasjägarpluton 
på krigsbaser i norra är att leta efter män
Sverige. En soldat hos niskor, t ex sabotörer 
oss ska vara lika väl eller fiendesoldater. 
utbildad vad gäller Där används bevak
barmarksmiljö som ningshundar som kom
vintermiljö, vilket i det plementtill människan. 
närmaste innebär att sol Både i närskydds- och 
daten är dubbelutbildad. flygbasjägarpluton ingår 
Stora bonuseffekter nås ge bevakningshundar. Dessa hu
nom att soldaterna numera tränas 
i vintermiljö, en miljö som de ska verka 
och krigsplaceras i. 

Effekter nås exempelvis inom områ
det vapentjänst, materielhantering, 
överlevnad (att ta hand om sig själv och 
kamraterna) samt inte minst att lära sig 
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serar i vår nya toppmoderna hund
gård, som invigdes 1997. Den är byggd 
enligt "hundfolkets" egna önskemål och 
har avsevärt minskat stressen hos våra 
hundar. 

• • Vi utvecklar nu vår förmåga att lösa 

Försvarsmaktens nya uppgifter - sam
verkan med övriga samhället. Vår "af
färside" är att utveckla samverkan inom 
områden som vi redan nu är bra på och 
där vi ser att flera "kunder" finns. Några 
exempel är eftersök av försvunna per
soner, utb i Ida narkoti ka- och bomb
hundsteam. Intressanta "kunder" för för
svaret i Nordsverige kan vara landsting, 
kommuner i form av skolor i Norr- och 
Västerbotten, polisen, tullen och flyg
platser. 

Vi tror dessutom att vi på ett bättre sätt 
kan, genom samverkan, hjälpa flygvap
nets skolor och övriga förband med vin
terutbildning av markförsvarsförband. 
Utan att peka ut någon ansvarig och 
samtidigt konstatera att det inte finns 
några naturliga samverkanskanaler eller 
tydliga krav från flygvapenledningen i 
HögKvarteret ti II samverkan mellan sko
lor och förband, inbjuder vi oss att stöt
ta våra flygvapenbröder med hjälp av 
olika typer av vinterutbildning - om vi 
kan planera in det i god tid och vi har 
möj ligheter utifrån vår egen verksamhet.

• 
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F 21 bedriver sedan cirka 
fyra år ett miljöarbete med 
inriktning enligt Försvars
maktens miljöpolicy. 

110ttiljen styrs till stor del av de mil
jölagar som säger att vår verksam
het är tillståndspliktig, dvs vi är 

tvingade att ansöka om att få bedriva 
tjänsten. Ansökan behandlas aven kon
cessionsnämnd som beslutar. Den sö
kande kan överklaga beslutet och då 
bl ir det regeringen (miljödepartementet) 
som fäller det slutgiltiga beslutet. 

För att ti IIsynsmyndigheten (länssty
relsen) ska veta att vi gör rätt, fi nns ett 
kontrollprogram upprättat och som följs 
upp av årliga miljörapporter. 

På regional nivå utåt har flottiljen ett 
gott samarbete med tillsynsmyndighe
ten bl a genom ett samarbetsorgan som 
sammanträder ett antal gånger/år. På 
lokal nivå har F 21 medverkat i ska
pandet av " Luleås lokala Agenda 21". 
Agendan antogs av kommunfullmäkti-
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ge sommaren 1997 och har målet håll
bar utveckling satt till före år 2000. 

Internt miljöarbete 

För dtt information/utbildning ska nå ut 
till all personal har en organisaton ska
pats genom att alla skyddsombud på 
arbetsplatserna även iklätt sig rollen 
som miljöombud. Denna organisation 
samlas minst två gånger årligen för upp
följning, utbildning och framtida vision. 

ÖB:s och flygvapnets miljöplan lig
ger som grund för F 21 :s miljöplan, som 
reglerar det interna mi Ijöarbetet (årlig re
videring). Här finns uppsatta miljömål 
och åtgärdsplaner för att nå resultat. 
Dessa ska omsättas till produktions
uppdrag i flygvapenl edningens pro
duktionsverk. 

Ett viktigt miljömål är att all personal 
skd genomgå miljöutbildning före 1998 
års utgång. 

••Vid F 21 ska all personal vara del
aktig i miljöarbetet. Så har och ska ske 
bl a genom att man på respektive ar
betsplatsgör en "miljöutredning". Man 
kontrollerar hur var och en påverkar 
miljön - t ex slösar energi, använder far
liga ämnen (när det finns ofarliga som 
löser samma uppgift), rätt teknik vid 
pappersåtervinning, m m. "Utredning
en" ligger sedan till grund för uppsät
tande av miljömål och åtgärdsplan. Just 
detta arbete ska alltid pågå, dvs när 
målet är nått höjs ribban mot nya mål. 

Ett miljömål som redan är uppnått 
och förankrat (viktigt) hos personalen är 
F 21:s avfallsplan, som syftdde till käll
sorteri ng och viss bespari ng. Arbetet 
med miljöplanen innebär att vi sänker 
kostnaderna för avfallshanteringen från 
660.000 kr/år till cirka 330.000 kr/år, 
alltså nära en halvering. 

Den framtida huvudvisionen är, att vi 
alla vid F 21 ska inneha en hög nivå på 
mi Ijömedvetenhet till gagn för att i vissa 
avseenden vara ett föredöme för övriga 
samhället och kraftfullt medverka ti II att 
hållbar utveckling uppnås. • 
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1ft Ett år som informationschef har bekräftat påståendet 

att informationstjänstens betydelse är ständigt i ökan
de. Men hur ökar man informationseffektiviteten i ca den turbulens som idag råder i Försvarsmakten? 

(9 id F 21 har det, som på många 
andra håll i försvaret, varit ett tur
bulent sista halvår. Det ena har 

avlöst det andra . Innan vi har fått grepp 
om läget har nya direktiv och rykten åkt 
runt i organisationen. Denna kaotiska 
verklighet underlättar inte möjligheten 
att kvalitetssäkra i nformationseffekti
viteten. Med andra ord analys av hur 
svängningarna i försvaret påverkar 
den enskildes arbetssituation blir 
vansklig. Detta oaktat att dagens välut
b i Idade chefer säkert gör sitt yttersta. 

Under våren har vid F 21 genomförts 
en enkät, som hade målet att klarlägga 
vilka behov som föreligger vad avser 
F 21:s interninformation. Nära 50 pro
cent av de anställda fick och har också 
svarat på enkäten. Analysarbetet pågår. 
Vi kan redan nu säga, att ämnet berör 
många och åsikter finns i stor mängd. 

Många anställda ger uttryck för oro 
med anledning av den ekonomiska situ
ationen i försvaret. När man som infor
mationschef i detta läge känner info-be
hovet ute i organisationen, blir man lätt 
frustrerad av hur svårt det är att leverera 
ut sanningar som inte kan misstol-kas 
dvs klara besked. Man känner trycket 
från de anställda vid flottiljen, personer 
i ens bekantskapskrets och från lokala 
mediaorgan. Samtliga vill veta vilka kon
sekvenser som olika politiska och/eller 
HKV-beslut kan få för den enskildes ar
betsplats eller för flottiljen som helhet. 

Det är naturligt att man gärna vill dela 
sina egna spekulationer med någon som 
man tror vet mera? Då är det lätt hänt 
att man som informatör går i fällan och 
inleder sig i frestelsen att göra veder
börande sällskap ut på det sköra speku
lationsisflaket. 

Info-aktiviteter 

F21 ligger tekniskt sett vä:1 framme med 
Intranet och ITV-system, som är under 
utbyggnad . Stora möjligheter finns i 
dessa moderna system. Men dess ef
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Tyske försvarsministern Riihe skuttar över 
polarcirkeln - ett klassiskt F 21-jippo. 

fekter i informationssammanhang är för 
oss osäkra. Teknik i detta avseende är 
och förblir ett komplement till mänsk
lig direktkommunikation. Dessutom ger 
vi ut F 21-Nytt en gång i kvartalet. Perso
naltidningar är i mångas ögon stenålder. 
Men vår produkt är tveklöst en mycket 
uppskattad kontakt med flottiljen bland 
reservofficerare och frivilligpersonalen . 

På externinfo-sidan är det sedan 
några år ett kraftigt uppsving på F 21. 
Flottiljchefens ambitioner att förstärka 
flottiljens position som en naturlig del 
av samhället har lyckats, genom att en 
mängd olika företrädare för näringslivet, 
kommuner, landsting och länsstyrelse 
har besökt oss. Vi försöker att profilera 
oss i många olika sammanhang. Fram
förallt i skolorna och i medierna. Det in
tresse som lokala tidningar och andra 
medier visar för flottiljen är mycket po
sitivt. Och nödvändigt. 

Som ett led mot förbättrade media
kommunikationer inbjöds alla kvinnli
ga mediaarbetare i Norr- och Väster
botten till en info-dag på flottiljen. Dess
utom visades hela vårt flyguppvis
ningsprogram för medierna vid en sär
skild "F 21 Air-show" i slutet av april. 

Populärt besöksmål 

Vi har på senare tid haft äran att se ett 
ökat antal besökare vid F 21. Våra möj
ligheter att visa upp en exotisk m i Ijö för 
utländska besök har många gånger ut
nyttjats av såväl vår flygvapenchef som 
andra värdar. Vi har haft tysk-svenskt 
försvarsministerbesök, USA:s sverige
ambassadör, Brasi I iens flygvapenchef 
och Frankrikes armechef på Jokkmokk
basen. Förutom dessa VIP-gäster besö
ker mer än 1500 personer flottiljen 
under ett år. 

På "Skolornas dag" kom mer än 1 000 
elever med lärare till flottiljen, vilket glad
de oss. Vi bjöd på öppet hus med yrkes
information, frivi II ig-i nformation och 
uppvisning av flera olika verksamheter 
som finns på flottiljen. Detta komplette
ras aven kontinuer'lig yrkesinformation 
ute i skolorna i Norr- och Västerbotten. 
Antalet besökare på F 21 :s hemsida är i 
stadigt ökande och förfrågningar via E
post om värnplikten, yrkesval och ut
bildning i flygvapnet sker dagligen. När
kontakten med folk i vårt stora intresse
område har ökat nästan lavinartat. 

•• Sammanfattningsvis tycker jag att 
förutsättningarna för en effektivare in
formationstjänst finns vid F 21 . För till
fället genomgår vi emellertid en gene
rationsväxling som delvis förhindrar oss 
att nå optimala förbättringar. Jag syftar 
då på att dagens unga medarbetare ser 
det som naturligt att hämta den infor
mation som man behöver. Detta förfa
ringssätt ter sig onaturl igt för många av 
oss äldre. Vi kräver ett papper i posten 
helst underskrivet av översten, innan vi 
uppfattar det som en sanning som är 
värd att lägga på minnet. 

Dessutom kostar utbyggnad av mo
derna info-kanaler, typ ITV och Intranet, 
en hel del pengar. Men med en positiv 
och offensiv F 21-inställning till framti
den kommer vi säkert att lyckas för
bättra oss även i detta avseende. • 
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Vid F 21:s radarkompani grund- och repetitionsutbiI lut: 
das förband till radarsystem PS-860, PS-870 och ra 1ftt.jo,. 1ikklM ~~Otl, ~ 21Del 6 
dartransportplutoner. Vid F 21 startade krigsför
bandsproduktionen 1980, varvid fyra Radarkompani 

860 sattes upp. Under den senaste tioårsperioden har 

kompaniet producerat ett flertal Radarplutoner 870. 

Under våren 1998 fortsatte radarkompaniet med sin 

nuvarande huvuduppgift att förbandsomsätta Radar

kompanier 860. 


lliffiwilllliill®!~ffi~ ~ 
kommit i skymultdalt • gömmer sig gärlta 

Kompaniet har parallellt med riskerna för skador på personal och ma


grundutbildning, drift och under teriel avsevärt minskats. 

hå II på radarsystem arbetat i nten Kompaniet har under året skapat ett 


sivt med ett flertal projekt för att ut system för att ku nna mäta kva I iten på 

veckla verksamheten. Det dussintal pro- vår grundutbildning. Mätningen består 

jekt som kompaniet lyckats slutföra om av utbildningskontroller samt mätning 

fattar bland annat åtgärder inom ar av hur genomförandet har upplevts av 

betsmiljöområdet och mätning av grund befäl och värnpliktiga. Eftersom resul

utbildning. tatet omsätts ti II ett poängsystem, kan vi 


Konkreta resultat har uppnåtts. Bland jämföra resultat mellan olika skeden 

annat har befästningsinstruktioner revi och utbildningsår. Därmed har grun

derats, handbok för i nternkontroll av den lagts för att fortlöpande kunna för

radaranläggningar skapats och ny tek ändra genomföranden i jakten på bätt

nisk order avseende lyft av radarantenn re kvalite. • 

tagits fram. Genom dessa projekt har 
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Vi vid F 21 har inom flera områden genom ett offensivt arbete skapat möjligheter att 
utvecklas genom att lära av andra samt att ge andra möjligheter att lära av oss. Dess
utom strävar vi att genom sambruk skapa bättre ekonomi. 

;11	ed Luleå Tekniska Universitet 
har erfarenhetsutbyte skett 
inom områdena: 

• 	 Kvalitetsutveckling 
• 	 Ledarskap 
• 	Teknisk utveckling. 

Med Luleå Kommun har erfarenhets
utbyte mellan kommunen och F 21 skett 
inom: 

F 21 deltar tillsammans med de 25 
största företagen i Norrbotten i ett nät
verk för att stimulera utvecklingen av 
kvalitetsarbetet i länet. Genom att vi be
söker varandras företag får vi i prakti
ken se hur man arbetar med att utveckla 
verksamheten och personalen. 

Studiebesök 

besök hos oss: LKAB, Luleå Kommun, 
Luleå Tekniska Universitet, Under
hållsregementet, Överkalix Kommun, 
Lions, Kiruna Kommun, SSAB, Vatten
fall, Länsstyrelsen, Haparanda kommun, 
Volvo personalvagnar, Landshövding i 
BD- och AC-Iän, Kommunfullmäktige 
Luleå, Datorteket Jokkmokk, Centek, 
Norrbottens Byggmästareförening. 

Följande samarbete med Volvo per
sonvagnar har etablerats: 

• 	 Ledningsgruppen För att skapa förståelse för flottiljens 
• 	 Räddningstjänst verksamhet och möjligheter att sam • Samutnyttjande av anläggningar. 
• 	Samverkansgrupp för att utveckla om verka med andra var under 1997 föl • Erfarenhetsutbyte genom att vissa be

rådet "SAMBRUK". jande organisationer/företag på studie- fattningshavare växeltjänstgör hos va-

Foto: Ivar Blixt 
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randra. T exVolvos kvalitetschef kom
mer till F 21 och vår kvalitetschef reser 
till Volvo. - Volvos informationschef 
kommer h it och F 21:s dito gästar 
Volvo . 

• Erfarenhetsutbyte mellan lednings
grupperna. 

Med Tullverket upprätthålls erfaren
hetsutbyte inom området kvalitetsut
veckling. 

Med Institutet för Kvalitetsutveck
ling (SIQl från Göteborg sker: 

• Samverkan inom området offensi,v 
kval i tetsutveckl i ng. 

Foto: Ivar Blixt 

Landshövdingen i Norrbottens län och tilli
ka civilbefälhavaren Björn Rosengren efter 
att i lufthavet bekantat sig med luftförsva

rets Viggen-komponent. 

• Föreläsningar vid seminarier ordnade 
av SIQ. 

• SIQ besöker F 21 under hösten 1998. 

Polisen hjälper till med: 

• Hundtjänst 
• Fordonsutbildning 
• Vapentjänst 
• Trafikinformation. 

Erfarenhetsutbyte med LKAB sker 
mellan ledningsgrupperna. 

Med Luftfartsverket sker sambruk av 
flygplatser. Tillsammans utvecklar vi 
Kallax till en internationell fraktflygplats 
- framtid redan nu. • 

Il 

.: ii • .... -

Polishunden Chzardas (9 år) "angriper" F 21:s chef för hundplu
tonen, Johan Brolin, medan polisassistent Christer Österstedt 
ilar till undsättning. 
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