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Flygvapnet har under många år brottats med kännbara vakans
problem inom praktiskt taget alla militära och civilmilitära personal
grupper. En av de mest utsatta personalkategorierna har varit trafik
ledarna. Fram till år 1968 kunde man inte skönja någon ljusning i
vakansläget. Detta bara förvärrades trots kraftiga rekryteringsan
strängningar. Rekryteringsvägarna hade under åren närmast fram
till år 1968 visat sig otillräckliga. Bidragande orsaker hade varit den
kraftiga materiella och personella utbyggnaden av flygtrafikledning
ens organisation.
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• Erford erligt antal trafikledare,
(enligt personalstatplanen )
178
144
• antal anställda
• antal "teoretiska" vakanser
34
• ej färdigutblldade (ej behöriga) TL 13
• kontlnuerligt W1der utblldning
3
(påbyggnads- )
• långvarIgt sjuka
3
De totala "operativa" bristerna utgjorde
56 trafikledare, eller nära en tredjedel av
antalet tjänster .

ALLVARLIGA BRISTER
Dessa brister fick b l a till allvarlig följd att
särskilt från flygsäkerhetssynpunkt viktiga
arbetspositioner
såsom
precisionsinflyg
ningsrad ar (PAR = Preci sion Approach Ra
dar) och "radarområdeskontroll" (SRE
Surveillance Radar Equipment) ej kunde
besättas.
För att tillgodo se den civila luftfarten vid
militära flygpla tser måste vid denna tid
övertidstjänst tillgripas mo~svarande 11
tjänster.
Ä ven med beaktande av pens ionsläget för
framtiden såg bilden dy ster ut:

=

- 1
-5
-4
-5
-10

Den stora bristen på fullt tjänsteduglig
personal medförde även en kraftig försIi t 
ning på den aktiva personalen.

NY REKRYTERINGSVÄG
Det var mot denna dystra bakgrund som
chefen för flygvapnet i aprH 1968 föreslog
regeringen att på försök få starta en ny re
kryteringsväg som komplement till den då
befintliga.
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ENNA UTBYGGNAD var be
tingad av bl a den flygtekniska
och trafikledningstekniska ut
vecklingen samt flygsäkerhets
mässiga och luftrum sorganisa 
tori ska krav. Den ökade instru
mentbW1denheten och -kompliciteten för
förare i moderna f lygplan ställer även
större krav på trafikledningen.
Personalläget sådant det var den
april
1968 framgår nedan:

Ar 1969
1970
1972
1974
1975

5 året

För att bli trafikledare i flygvapnet hade
dittills krävts flygutbildning i vapnet. fö
reträdesvis som förare. I avsikt att vidga
rekryteringsbasen hade visserligen under de
senaste åren av regeringen bevilj ats dispens
fö r ett antal särskilt lämpliga flygnavigatö
rer ur flygvapnet. men Inte heller detta
visade sig tillräckligt.
De erfarenheter man vann av dessa ej
förarutbildade flygtrafikledare var i hu
vudsak goda . varför chefen för flygvapnet
nu kunde föreslå en rekryteringsväg där
genomgangen fullständig fl y gutbildning ej
var obligatorisk.

DIREKTR EKRYTERING
Det för slag som framlades avsåg direktre
krytering av ca 15 aspira nter per år med
godkänd examen fr,m allmänt gymnasium
eller' fackgymnasium. CFV:s förslag bifölls
den 17 maj 1968. och rekryteringen kW1de
sä tta fart. Det var nu tidsnöd; utbildningen
avs ~ gs börj a den 1 juli 1968.
Trots en väl kort annonskampanj inflöt
tiJI ansökningstidens utgång den 10 juni ej
mind re än 120 ansökningar. I flygvapnets
uttagningskommission (UTK) prövades 83
förhoppningsfyllda ynglingar. De 15 eleve r
som utsågs kunde - enligt förslaget - som
den optimistiska avsikten varit börja sin
utbildning den 1 juli.
Därefter har år 1969 antagits ytterligare
en omgång aspiranter till trafikledartjäns
ter. och under utbildningsåret 1970/ 71 kom
mer en tredje omgång att börja sin utbild
ning.
Den utbildnjng det är fr åga om framgår
(ovan) av bild och text. I korthet utgör
skilinaden i förhållande till den tidigare ut
bildningen att eleven före den egentliga
f ac kutbildningen genomgä r förberedande
trafikledarutbildning W1der nio månader.

KONCENTRERAD FLYGUTBILDNING
Denna f1yg\Jtbildning. som sker i dubbel
kommando. avses bibringa eleverna sådana
kunskaper om flygvapnet och den militära
organisationen - förutom färdigheter i all
mänmilitära ämnen - som fordras föl' fort
satt utbildning till trafik ledare vid för
svaret. Dessa kW1sk aper och färdigheter har
elever utbildade enligt föregående principer
(m/ä) bibringats efter flerår ig tjänst vid
flygvapnet.

Eftersom viss e rfarenhet av f1ygtjänst
göring har bedömts nödvändig för trafIk
ledare vid försvaret får de rurektrekryte
rade eleverna en koncentrerad flygutbild
ning vid två flygkurser. där redan från
början särskild uppmärksamhet riktas på
de speciella problem som sammanhänger
med tjänsten som fJygtrafikledare .
Viss flygoperativ insikt bedöms också
erforder lig. Med tanke pö. detta har införts
en kurs vid flygvapnets krigsskola, F20
i Uppsala. Denna skolning avses även ge
ökade kunskaper i a llmänmili tära ämnen .
och ledarskapsutbildning. övrig utbildning
för dessa direktrekryterade e lever är i dag
identisk med den som gäller för trafikle
dare rekryterade en ligt den gamla utbild
ningsgången.

JÄMSIDIG UTBILDNING
Utbildningen av direktrekryterade f1ygtra
fikledal'e gestaltar sig som följer:
Utbildningen börjar kring den 1 juli på
F2 i Hägernäs med för-b eredande grW1d
läggande tr afi kledarutbildning (För-GTLU).
Denna förberedande utbildning på går W1der
ca nio månader och jämsides med motsva
rande utbildning fö r officersaspiranter på
markli njen. Under detta sked e genomgås
den allmiinmi litära utbildningen sam t teori
ämnen. f rä m st försvarskunskap. matematik .
fysik och elektrolära. För trafikledaraspi
ranterna sker under detta skede även viss
teoretisk utbildning i flygtrafik ledning .
FKTL. enligt skissen, står för flygkurs
för trafikled are. På Krigsflygskolan i Ljung
byhed. F5 . äger flygkurs 1 rum. Här får
eleven under ca två m,rnader särskild flyg
utbildning, W1der lärares ledning. Denna
flygutbi ld ning sker som tidigare nämnts j
dubbelkommando. DK. och omfattar 16
flygtimmar på SK 50 (SAAB Safir) och nio
flygtimm a r på SK 60 (SAAB 105), dvs det
nya jetdrivna tvåmotoriga skolflygplanet.

GTLU PÄ F2
Den grund läggande trafikledarutbildning
en. GTLU, sker vid Flygvapnets Trafikle
dars kola (FTLS) på F2 i Hägernäs. och för
delas pit två skeden. Denna utbildning, lik
som den fortsatta trafikledarutbHdningen,
FTLU, som äger rum vid någon flygflottilj.
är identisk med utbildningen av trafikle
dare rekryterade enligt äldre utbildnings

Direl{trel{rytering
och utbildning
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principer. Under FTLU:l inpassas flygkurs
2 (FKTL :2), som omfattar 15 flygtimmar
taktisk flygijänst, huvudsakligen l krigs
flygplan.
Efter en sammanlagd utbildningstid om
420 dagar blir eleven, i samband med att
han slutar GTLU:l utnämnd till trafikle
dare i 15:e lönegraden, med sergeants tjäns
teklass. Trafikledarna erhåller fänriks tjäns
teklass efter sammanlagt tre års utbildning,
samtidigt med att motsvarande officers
omgång utnämns till fänrikar.
Personalläget för trafikledare, nu och i
den närmaste framtIden, framgår enligt dia
gra mmet nedan t h.
Av diagrammet kan man dra slutsatsen att
rekryteringen till flygtrafikledareyrket nu
går bra, och f n syns större än behovet.
Att läget förbättrats beträffande trafikle
darna beror i hög grad på att den nya ka
tegorin tillkommit men även på att rekry
teringen av fältflygare och navigatörer till
trafikledaryrket de senaste åren varit bätt
re än tidigare.

Så sker emellertid ej, utan myn
digheten har vid flera tillfällen
fastslagit att inomverksrekryte
ringen av trafikledare även fram
deles och inom överskådlig tid
skall finnas kvar. Dessa senare ele
ver - fältflygare och flygnaviga
törer - måste emellertid efter u t
tagning, och före den egentliga
fackutbildningen,
beredas
möj
ligheter alt i viktiga ämnen skaf
fa sig sarruna skolutbildning som
sina direktrekryterade kolleger .

GYMNASIEKOMPETENS
Som ett uttryck för denna princip får där
för den kull blivande trafikledare ses som
j ust nu genomgår en nio månader läng ut
bildn ing vid förberedande fältflygarskolan,
FöFS, i Ljungbyhed. Det främsta syftet
med denna utbildning är all bibringa de
blivande trafikledarna gymnasiekompetens

i ämnena svenska, engelska och matema
tik. Efter en kortare "anpassningskurs"
på en il två veckor skall dessa elever an
sluta till den fackut bildning vilken de
sommaren 1969 antagna direktrekl'yterade
eleverna då genomgå r.
Det kommer alltså i framtiden att finnas
endast en, och högt kvalificerad, utbild
ning för trafikledare inom flygvapnet, men
två rekryteringsvägar till den.
Dessa av chefen för flygvapnet nu
prövade principer för utbildning av
flygtrafik ledare torde även, att dö
ma av det delbetänkande som läm
nats av flygtrafikledningsutredning
en, vara vägledande för den samord
nade civila och militära trafikledar
utbildning som beräknas starta år
1973. Denna integrerade skola, som
föreslagits bli av internatlyp, skulle
förläggas till den nya flygplatsen
Sturup i Skåne.
•

Delta har sin förkla r ing bl a i de under
denna period ogynnsamma konjunkturerna
inom den civila marknaden, ej minst den

civila luftfarten. Om beväpningen från två
till ensitSiga jaktflygplan har även varit
bidragande orsak. Ett antal kvalificerade
flygnavigatö rer hade härvid oväntat snabbt
blivit utan arbetsuppgifter inom flygtjäns
ten, och funnit traiikledarbanan vara ett
bra alternativ.

INGEN MÄTTNAD?
Trots ett öka t antal pensionsavgångar under
början och mitten av 70-talet kan, med nu
varande rekryteringsintensitet, antalet tjäns
ter besättas. Detta antal tjänster är emel
lertid, i förhållande till den sannolika fram
tida utvecklingen inom trafikledningsor
ganisationen, klart för litet. Under de se
nast e budgetåren har därför äskats ytter
ligare ett antal tjänster. Hopp finns om
ökning redan år 1972.
För att efter denna tidpunkt balansera
avgångar och tiJlkomster skulle därför
räcka med en rekryteringsväg. Chefen för
flygvapnet skulle exempelvis kunna rekry
tera enbart gymnasiekompetenta elever,
som i vissa avseenden har en bättre utbild
ning än de "långväga" rekryterade .
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