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Kursplan 

Kursens namn Styrman i flygtjänst 
Kurskod FLL18 
Poäng 50 
Fastställd: Godkänd av YH ledningsgrupp 2014-02-10 

Reviderad: 2016-05-23 
2017-01-30 
2017-09-11 
2019-12-09 

Typ av kurs och dess 
inplacering i 
utbildningssystemet 

Kursen är en valbar LIA-kurs beroende på aktuell situation hos 
praktikanordnaren. Den studerande har att aktivt ta ställning till om hen kan 
acceptera de omständigheter som praktik som styrman i civil luftfart medför. 
Det handlar t.ex. om alla relaterade kostnader för MPL-certifikat och en 
avtalsrelation med aktuellt flygbolag. Före kursstart kommer en detaljerad 
beskrivning av sådana omständigheter att presenteras. 

Kursinnehåll Efter ett inledande praktiskt prov för Transportstyrelsen (s.k. ”Skill test”), är 
kursen är uppdelad i olika delmoment beroende på aktuell situation hos 
praktikanordnaren. Kursen kan läggas upp utifrån två alternativ: A och B, enligt 
nedan, där A är att föredra och B bara ska tillämpas i det fall då de flygbolag 
TFHS samarbetar med inte kan erbjuda alternativ A.  
 
Alternativ A 
 

- Landningsträning 
- Linjeträning 
- Allmän praktik 

 
Utbildningen omfattar start och landning av ett specifikt flygplan samt normala 
operationer i ett passagerarflygplan. 
 
Första och andra delmomenten av kursen genomförs med utvalda handledare 
med särskild behörighet. Med det tredje delmomentet menas i första hand 
flygning som styrman efter genomförd och godkänd ”Line check”. 
 
Alternativ B 
 
Beroende på aktuell situation hos praktikanordnaren, Host Airline, 
kan ”Linjeträning” och ”Allmän praktik” i stället innebära annan adekvat praktik 
hos någon anordnare. En sådan praktik kommer att arrangeras i samarbete 
mellan den studerande, TFHS och anordnaren. 
 
Kursen innehåller i det fallet: 

- Landningsträning 
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- Fördjupad utbildning och praktiktjänstgöring på arbetsplatser i 
flygoperativa miljöer i enlighet med individuell studieplan som 
upprättas i samverkan mellan den studerande, skolchef och 
arbetslivsrepresentant. 
 

Kursinnehållet har koppling till någon eller flera av standardkurserna 
flygoperativa procedurer, flygprestanda, luftfartslagarna, navigation eller 
flygtekniskt kvalitetsarbete. Syftet är att den studerande ska få fördjupad  och 
breddad flygoperativ förståelse genom både praktik och litteraturstudier. 
Kursens utformning kommer att svara mot marknadens efterfrågan av 
flygoperativ specialkompetens. 
 

Mål 
(jfr learning out- 
comes) 

Alternativ A 
 
Efter avslutad kurs ska den studerande visa: 

- Kunskap och förståelse för faktorer som påverkar en trafikflygares 
arbete i den dagliga verksamheten 

- Förmåga att säkert starta, framföra och landa ett passagerarflygplan 
under olika förhållanden 

- Förmåga och färdighet att självständigt arbeta som trafikflygare i ett 
flerpilotssystem och självständigt applicera sina aeronautiska 
kunskaper när det behövs 

- Så goda kunskaper, personlig inställning och flygskicklighet som krävs 
för att agera korrekt i syfte att upprätthålla flygsäkerhet, möta höga 
precisionskrav samt uppträda på ett ansvarsfullt sätt i sin flygtjänst 

- Visa färdighet att upprätthålla flygsäkerheten i en daglig praxis trots 
motsättningar gällande säkerhet kontra operativa mål (t.ex. 
ekonomisk- och/eller tidspress). 

 
Alternativ B 
 
Då linjeträning ej kan erbjudas ska den studerande istället kunna visa: 

- förståelse för hur luftfartssystemet och flygoperativa procedurer kan 
samverka och påverka det övriga samhället i enlighet med de specifikt 
formulerade målområdena i den upprättade individuella studieplanen. 
Kursmålen iden individuella studieplanen skall godkännas av 
ledningsgruppen. 

 

Undervisningens  
form 

Undervisningen sker i form av praktisk handledning alternativt LIA. 

Examination Kursen inleds med praktiskt prov i simulator för Transportstyrelsen (s.k. ”Skill 
test”). Vid underkänt resultat på provet ges möjlighet till upp till två ytterligare 
tillfällen där det sista sker efter dispensansökan hos Transportstyrelsen. Ett 
godkänt ”skill test” innebär att den studerande erhåller ett MPL(A)-certifikat. 
 
Examination av det första delmomentet, ”landningsträning” sker vid den sista, 
godkända landningen. Antalet landningar kvantifieras enligt 
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Transportstyrelsens bestämmelser. Det krävs godkänt betyg från detta 
delmoment för fortsatt tillträde till kursens övriga delmoment. Vid ej godkänt 
resultat medges upp till två ytterligare provtillfällen som också kan utgöras av 
provtillfällen i simulator. 
 
Alternativ A 
 
Examination av delmomentet, ”linjeträning” sker genom: 

- 1:a provtillfället är en flygning eller en serie flygningar under 
linjeträningen. 

- 2:a provtillfället är en flygning eller en serie flygningar efter ytterligare 
träning eller en release för ”line check”. 

- 3:e provtillfället är antingen efter ytterligare simulatorpass och en 
slutlig bedömning eller en release efter ytterligare linjeträningen. 

 
Examinationen är en godkänd flygning, enligt de operativa bestämmelser som 
flygningen genomförs under. Handledaren bedömer vid detta tillfälle om 
praktiken kan fortsätta eller om den studerande bör ha ytterligare träning. Vid 
ytterligare träning avslutas denna med ett nytt delprov. Om andra provtillfället 
inte godkänns, framtas en speciell utbildningsplan för att medge ett tredje 
provtillfälle. Efter detta tredje delprov medges inget ytterligare provtillfälle. 
 
Examination av delmomentet ” allmän praktik”, om det innebär fortsatt 
flygtjänst i flygbolaget, sker genom aktivt deltagande i planerad flygning som 
styrman i enlighet med flygbolagets bestämmelser. 
 
Alternativ B 
 
Vid den alternativa utbildningen kommer handledaren, som är verksam på 
arbetsplatsen, under LIA-kursens genomförande, ansvara för att den 
studerande får arbetsuppgifter som motsvarar den alternativa studieplanen. 
Inför examination ska handledaren lämna ett intyg till TFHS som beskriver hur 
LIA har bedrivits och vilka resultat som har uppnåtts. Den studerandes 
prestationer ska framgå i förhållande till betygskriterierna. Intyget används av 
TFHS som ett av underlagen för att sätta betyg på kursen. 
 
I kursen ingår också att den studerande skriftligt och muntligt ska kunna 
redogöra för de fördjupningsmål som är fastställda i den individuella 
studieplanen. 
 

Betygskriterier Icke godkänd: Den studerande uppfyller inte kriterierna för 
betyget ”Godkänd”. 
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 Godkänd: Alternativ A 
 
För betyget G krävs att den studerande följer den progression 
som finns beskriven i flygbolagets träningsmanual med hjälp 
av extra utbildningsinsatser. 
 
Alternativ B 
 
Den studerande: 

• löser uppgiften på ett tillfredsställande sätt 
• har normal snabbhet och säkerhet i arbetet 
• har reda på sina saker och visar ordning och 

noggrannhet 
• har förståelse för vikten av att samarbeta väl 
• skriftlig redogörelse och muntlig presentation i 

enlighet med den alternativa studieplanen har 
genomförts och visar att den studerande erhållit 
insikt i aktuell profession.   

 Väl godkänd: Alternativ A 
 
För betyget VG krävs att den studerande följer den 
progression som finns beskriven i flygbolagets träningsmanual 
utan extra utbildningsinsatser.  
 
Alternativ B 
 
I den alternativa utbildningen 
Den studerande: 

• har mycket lätt för sig och löser även svårare 
uppgifter 

• är omsorgsfull och exakt 
• kommer i tid och är väl förberedd 
• är beslutsam och energisk och gör gärna mer än 

begärt 
• har lätt för att samarbeta och tar gärna emot råd och 

kritik 
• skriftlig redogörelse och muntlig presentation i 

enlighet med den individuella studieplanen har 
genomförts med stor skicklighet, engagemang och 
visar att den studerande erhållit god insikt i aktuell 
profession. 

Förkunskapskrav I enlighet med förkunskapskrav till utbildningsprogrammet ”Trafikflygare i 
kommersiell luftfart med MPL-certifikat”. 
Godkänt resultat från tidigare kurser i enlighet med utbildningsplanen för 
utbildningsprogrammet ”Trafikflygare i kommersiell luftfart med MPL-
certifikat”. 
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FLY01, FLY02, FLT02, FLT03, FLT04, FLT06, FLT07, FLT08, FLT09, FLT10, FLT11, 
FLL15, FLL16, FLL17 eller motsvarande kurser. 

Litteratur samt övriga 
hjälpmedel som den 
studerande 
införskaffar och 
bekostar 

Flygbolagsspecifik litteratur eller enligt alternativt studieplan. 

Utbildningen bedrivs 
helt eller delvis på 
engelska 

Nej 

Övrigt Kursplanen motsvarar till del Lunds universitet kursplan FLYA43 och 15 hp kan 
motsvarandebedömas till denna. 
Studieorten är normalt inte förlagd till Ljungbyhed. 
Under kursen måste den studerande få tillträde till flygplatsområden. För detta 
krävs ett av flygbolaget utfärdat tillstånd som bl.a. innebär ett utdrag ur 
belastningsregistret. 

 


