
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPL ǀ Multi-crew Pilot License

 

crew Pilot License 



 

Trafikflygarutbildning på Trafikflyghögskolan, TFHS 

TFHS erbjuder från och med våren 2014 en ny och unik trafikflygarutbildning. 

Utbildningen är i sin första del 2,5 år lång och bedrivs mestadels i Skåne, 

Ljungbyhed. Praktik och praktisk yrkesutövning sker på andra orter och ibland 

utomlands. 

Utbildningen innehåller: 

- teoretiska kurser i flygspecifika ämnen som till exempel navigation, 

meteorologi, allmän flygplanlära och människans förutsättningar och 

begränsningar 

- praktisk flyg- och simulatorutbildning 

- praktisk yrkesutövning hos flygbolag som Norwegian, Primera Air och 

SAS 

- praktik hos branschrelaterade företag som Direktflyg, Flygprestanda 

AB och SAAB 

Att efter en avslutad flygutbildning vara både certifikatsinnehavare (MPL-

certifikat, Multi-crew Pilot License) och behörig på en flygplanstyp med 

flera hundra timmars praktik i den, ger stora chanser för en anställning 

som pilot. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redo att börja flyga direkt 

Efter utbildningen har man ett MPL-certifikat som gör det möjligt att utan 

ytterligare utbildningsinsatser arbeta som styrman i ett flygbolag som har 

den flygplanstyp man är utbildad i under den praktiska yrkesutövningen. 

Flygdelen av utbildningen är uppdelad i följande faser: 

1. CORE; Grundläggande flygning i en-motoriga flygplan samt grunderna 

i pilotyrket. 

2. BASIC; Utbildning i simulator i Ljungbyhed, fortsatt 

instrumentflygutbildning i flygplan. 

3. INTERMEDIATE; Introduktion till flygning av tyngre flygplan, t.ex. 

Boeing 737.  

4. ADVANCE; Utbildning i 2-pilotsflygning. 

5. SKILL TEST; Test och uppföljning för certifikatutfärdande. 
6. PRAKTISK YRKESUTÖVNING; Erfarenhetsrelaterad utbildning i 

flygbolag. 

  



 

 

 

 

Fortsatt utbildning 

Efter en kvalificerad yrkeshögskoleexamen kan man bygga på med 

universitetskurser som gör att den studerande även får en kandidatexamen. 

Efter en kandidatexamen öppnar sig möjligheter med olika mastersprogram. 

Flygvärlden är tydligt internationell till sin prägel. Det finns mängder av 

internationella utbildnings- och karriärmöjligheter gällande management, 

regler och lagstiftning samt utbildning. Man kan också bygga på sin 

trafikflygarutbildning med t.ex. en flyglärarutbildning. Möjligheterna är 

många och det är bara dina egna intressen som  sätter gränserna.  

 

 



 

En unik arbetsplats där solen oftast skiner 

Att vara pilot innebär idag flera saker och det är ett yrke som verkligen 

utvecklats tillsammans med att tekniken förbättrats och omvärlden har 

förändrats. Det är ett yrke där ”hårt” och ”mjukt” möts. Man ska ha kunskap 

och kontroll över bitvis mycket avancerad teknik samtidigt som man har ett 

stort ledaransvar. Som person behöver man därför bland annat ha god 

samarbetsförmåga och kunna möta och ”ta människor” samtidigt som man 

behåller stor respekt för alla säkerhetsaspekter.  

Arbetsmarknaden för piloter kännetecknas av en stark anknytning till 

ekonomiska konjunkturer och en känslighet för specifika fenomen som till 

exempel bränslepriser, terrorangrepp och vulkanutbrott. Arbetet för en 

modern pilot innebär också fler saker än att bara kunna flyga ett flygplan. Av 

denna anledning är TFHS trafikflygarutbildning breddad med specifika 

kunskaps- och praktikkurser för att utöka arbetsmarknaden och än mer 

förbereda den studerande för den kommande yrkesrollen. 

 

 



 

En dag på TFHS, beskriven av en student 

Det är svårt att beskriva en generell dag på TFHS. Innehållet i veckorna 

varierar och det är också en anledning till att motivationen är lätt att hålla 

uppe.  

Flygveckor samlas vi tillsammans nere i hangaren kl. 07.45 för gemensam 

genomgång av dagens flygning och väder tillsammans med instruktörerna. 

Det är vi studenter som turas om att hålla i väderbriefingen och presentera 

dagens vädersituation – ett bra sätt att lära sig tyda prognoser och vad som 

är viktigt att tänka på för att alltid hålla säkerheten hög. Därefter har vi 

flygpass vid individuellt schemalagda tider och vi träffar också vår egen 

instruktör 30-45 minuter innan dagens övning. Efter flygningen diskuterar vi 

hur det gick och vad som är viktigt att ta med sig. 

 

 

 



 

Teoriveckor innebär föreläsningar och viktig kunskap att kombinera med den 

praktiska flygningen. I teoribyggnaden finns också bra uppehållsplatser med 

möjlighet för Microsoft Flight Simulator för ett omättligt intresse.  

Det ges möjlighet till 

studiebesök vid bland 

annat 

flygtrafikledning, 

flygplatser och hos 

branschrelaterade 

företag. Alla moment 

är lärorika och 

förbereder oss inför 

tiden hos flygbolagen 

som kommer fortare 

än man tror. 

Ansökan och antagning 

Ansökan sker via www.antagning.se som kontrollerar att den sökande har de 

betyg som krävs men urvalet görs efter resultatet från tester och intervjuer. 

De tester som en sökande får göra mäter bland annat rumsuppfattning, 

perceptuell snabbhet, minnesförmåga, logisk förmåga, teknisk/mekanisk 

förståelse, stresstålighet och 

andra resurser och 

kapaciteter som är viktiga 

för att klara utbildningen 

och yrket. Av säkerhetsskäl 

finns det även medicinska 

krav på piloter, därför måste 

en sökande också göra 

speciella medicinska 

undersökningar. 



 

 
 

Vill du veta mer? 

Lunds universitet Trafikflyghögskolan 

Drottningvägen 5 

264 51  LJUNGBYHED 

 

Telefon: 0435-44 54 00 

Mejl: tfhs@tfhs.lu.se 

Hemsida: www.tfhs.lu.se 

 

 

Kontakta studenterna här: 

Flygskolekåren på facebook 

eller 

flygskolekaren@tfhs.se 


