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Toppbetyg
Den läsvärdesundersökning som under
vintern har genomförts om Försvarsmak
tens centralt utgivna tidnin ga r är nu klar.
Resultatet är trevli g läsning för oss som
arbetar med att producera de tre försvars
grenstidningarna samt Försvarets forum.
Generellt sett så får samtliga tidningar
bra betyg av sina läsare.
Jag ska inte tråka ut er med uppräkning
av siffror, men kan ändå inte låta bli att
nämna några. Mest glädjande är att hela 94
procent av läsa rna upp ger sig anse att
FlygvapenNytt är trovärdig, blott två pro
cent anser det motsatta. Motsvarande siff
ror för Armenytt och Marinnytt är 78
respektive 83 procent.
82 procent av er anser att Flygvapen
Nytt är både informativ och aktuell , 83
procent tycker layouten är trevlig .
Till alla läsare vill jag framföra ett stort
Tack för era uppskattande omdömen.
Uppskattningen och de god a betygen gäl
ler även all berörd fl ygvapenperso nal som
alltid ställer upp på ett föredömligt sätt j
samband med reportage och faktainsam
ling inför alla artiklar.
Bland önskem ålen om fler artiklar i
särskilda ämnen märks utlandsreportage
och reportage om markstridsförbanden.
När det gäller frå ga n om att slå ihop de
tre försvarsgrenstidningarna märks det en
skilln ad mellan Marin- och Flygvapen
Nytts läsare i jämförelse med Armenytts. I
den för stnämnda gruppen ogillas förslaget
av S l procent, mot 29 procent av Arme
nytts läsare. Av deras läsare anser S2 pro
cent att det är en bra ide, .liksom 30 procent

av Fl ygvape nNytts och 36 procent av
Marinnytts läsare
Hur blir det då med för sva rsgrenstid
nin ga rna i framtiden?
Än är det för tid igt att s vara på den frå
gan. Fak ta är att chefen för Försvars 
makten s informationsavdelning i ett för
slag till ÖB förord ar en nedlägg ning av de
tre tidskrifterna. I stället vill man satsa på
att behålla Försvarets forum och att starta
en ny tidning. Innehållet i den nya, ännu
namnlösa, tidskriften ska innehålla repor
tage och specialartiklar inom de tre för
svarsgrenarnas verksamhetsområden.
Tanken är att all Försvarsmaktens per
sonal ska erhålla båd a tidskrifterna, totalt
tolv utgåvor om året. Den ny a tidningen
ska dessutom di stribueras till alla värn
pliktiga upp till åtta år efter avs lutad
grundu tb ildning.
Någon exakt tidpunkt för ett beslut i
fr ågan finn s inte, men möjligen fattar ÖB
ett beslut någon gång under sommarhalv
året.
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***
Flygvapen Nytt har fått en ny ansvarig
utgivare, major Anders Linner.
Han började sin karriär som fältflygare
i början 1970-talet och har genom åren
skaffat sig en genuin kun skap om flygvap
net. De senaste tio åren har han arbetat
med infonnationsverksamhet, främ st vid
F 7 i Såtenäs och sedan 2002 som infor
mationschef åt fl ygvap nets generalinspek
tör.
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