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Programmet leder till en kandidatexamen. Efter fullgjord utbild-
ning har studenten både teoretisk och praktisk flygerfarenhet 
som kvalificerar till anställning som trafikflygare i flerpilotsystem 
i den civila luftfarten. 
 
Kandidatexamen ger även studenten grundläggande kunskaper 
inom de aeronautiska vetenskaperna och en introduktion till vi-
dare studier inom mänskliga faktorer och systemsäkerhet. 
 
Studenten ska efter utförd utbildning ha förutsättningar för att 
erhålla ett kommersiellt flygcertifikat. Studenten ska ha så goda 
kunskaper och färdigheter att hon/han är konkurrenskraftig för 
anställning mot den framtida yrkesrollen som trafikflygare, för 
att kunna tjänstgöra som styrman inom tung luftfart i ett etable-
rat två-pilotsamarbete. 

 
(Högskoleförordningen 1993:100) 

Kunskap och förståelse 
För kandidatexamen skall studenten 

 visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbild-
ningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga 
grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, för-
djupning inom någon del av området samt orientering om 
aktuella forskningsfrågor.  

Färdighet och förmåga 
För kandidatexamen skall studenten 

 visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka rele-
vant information i en problemställning samt att kritiskt dis-
kutera företeelser, frågeställningar och situationer,  

 visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa 
problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, 

 visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och dis-
kutera information, problem och lösningar i dialog med olika 
grupper, och 

 visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta 
inom det område som utbildningen avser. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För kandidatexamen skall studenten 

 visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, sam-
hälleliga och etiska aspekter,  

 visa insikt om kunskapens roll i samhället och om männi-
skors ansvar för hur den används, och 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap 
och att utveckla sin kompetens. 

 

Kunskap och förståelse 
För kandidatexamen skall studenten 

 visa goda kunskaper i och förståelse för de aeronautiska ve-
tenskaperna, 

 visa kunskap och förståelse för de faktorer som påverkar en 
trafikflygares genomförande av hans/hennes del i den prak-
tiska verksamheten inom flyg, 

 visa kunskap och förståelse inom aeronautiska vetenskaper-
nas grund, och 

 visa översiktlig kunskap inom aktuella aeronautiska forsk-
ningsfrågor. 

Färdighet och förmåga 
För kandidatexamen skall studenten 

 visa färdighet och förmåga att självständigt fungera som tra-
fikflygare i ett flerpilotssystem, 

 visa förmåga att självständigt applicera sina kunskaper inom 
de aeronautiska vetenskaperna, 

 visa förmåga att i rollen som trafikflygare söka, samla och 
kritiskt tolka relevant information för att inom en given tids-
ram formulera svar på väldefinierade aeronautiska frågeställ-
ningar, 

 visa förmåga att förstå det egna, och andras, beteende för att 
på ett flygsäkert och effektivt sätt kommunicera med kollegor 
även under pressade förhållanden, och 

 visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och dis-
kutera information, problem och problemlösningar i dialog 
med olika grupper. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För kandidatexamen skall studenten 

 visa ett aktivt förhållningssätt och förmåga att identifiera sitt 
behov av kompetensutveckling genom att inhämta och tillgo-
dogöra sig ny kunskap inom de aeronautiska vetenskaperna, 

 visa förmåga att inom de aeronautiska vetenskaperna reflek-
tera över sin etiska roll i ett större säkerhetssystem, 

 visa förmåga att inom de aeronautiska vetenskaperna göra 
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, sam-
hälleliga och etiska aspekter, 

 visa förmåga att på vetenskaplig grund förstå sin yrkesroll i 
det globala miljöarbetet, 

 visa insikt i hur kunskaperna från de aeronautiska vetenskap-
erna påverkar samhället, och 

 visa insikt i hur kunskaperna från de aeronautiska vetenskap-
erna används. 

 
Efter avlagd kandidatexamen har studenten grundläggande behö-
righet till utbildning på masternivå. 

 
Utbildningen delas in i tre huvudsakliga block som avspeglar den 
progression som studenten utvecklar inom de aeronautiska ve-
tenskaperna. Uppdelningen i block avspeglar även certifie-
ringskraven enligt luftfartslagarna, det vill säga varje certifiering 
sker inom ett block. 
 
 
 
 



BLOCK I 
Block I innehåller grundläggande aeronautiska vetenskaper, vil-
ket bland annat inkluderar luftfartsmyndighetens krav på grund-
flygutbildning i enmotoriga flygplan. 
 
Studenten lär sig att hantera mindre flygplan och att flyga under 
visuella väderförhållanden. Redan från utbildningens början 
läggs stor vikt vid ”Crew Resource Management” (CRM). CRM 
ger studenten insikt i hur man agerar och arbetar i ett etablerat 
två-pilotsamarbete med användning av egna och andras färdig-
heter. En annan hörnpelare i utbildningen är ”Threat and Error 
Management” (TEM). Varje flygpass byggs upp runt denna pe-
dagogik som i grunden bygger på att studenten själv ska analy-
sera och hantera hot och eventuella fel som kan uppstå i sam-
band med en planerad flygning. Under hela utbildningen, före 
varje flygpass, diskuteras ett antal potentiella hot och eventuella 
fel som kan uppstå under den kommande flygningen. Studenten 
får möjlighet att själv resonera sig fram till lämpliga handlingar 
för att minimera risken för tillbud eller haveri. 
 
Progression avspeglas bland annat i studentens förmåga att ap-
plicera de teoretiska kunskaperna i den praktiska flygningen. Syf-
tet med block I är att studenten ska: 

 kunna planera flygning i enlighet med instrumentflygregler i 
komplicerade vädermiljöer och trafiktäta områden, 

 ha grundläggande förståelse för vilka faktorer som påverkar 
planeringen, 

 kunna genomföra den planerade flygningen i bra väderförhål-
landen, 

 ha förmåga att analysera och ta hänsyn till problem som kan 
uppstå under flygningen, och 

 ha grundläggande förmåga att fungera i ett flerpilotsystem. 
 
BLOCK II 
Block II innehåller påbyggnadskurser, så kallad ”flygplanstyp-
bunden teori”, där studenten fokuserar på att applicera kun-
skapen från block I på en specifik flygplanstyp. Flygplanstypbun-
den teori kan definieras som de särskilda kunskaper som krävs av 
en trafikflygare för att kunna bli godkänd för att flyga en specifik 
flygplanstyp. Detta är kunskaper som även färdigutbildade trafik-

flygare måste utveckla för att bli godkända för att flyga en flyg-
planstyp och det ger studenterna insikt i framtidiga krav till egen 
kunskapsutveckling. 
 
Övergången till block II innebär för studenten en ny miljö där 
mer avancerade hjälpmedel för flygsimulering används, så kallad 
”Full Flight Simulator” (FFS). Här används den senaste tekniken 
inom flygutbildning och den miljö som studenten vistas i är i 
princip identisk med ett riktigt flygplan. Här tränas färdigheter i 
ett tungt flygplan och alla normala samt nödåtgärder färdighets-
tränas. Specifikt diskuteras CRM mer ingående och man fortsät-
ter att belysa olika problem ur modellen TEM. Det är av yttersta 
vikt att fokus riktas mot agerande och beslutsfattande i samband 
med de olika övningsmomenten under block II. Syftet med 
block II är att studenter ska: 

 inneha den kompetens som är nödvändig för en pilot i ett 
flermotorigt turbinmotordrivet transportflygplan, och 

 inneha färdighet och förmåga som gör att studenten fungerar 
aktivt i ett flerpilotsystem. 

 
BLOCK III 
Efter block II ska studenten ha möjlighet att ta ut ett kommersi-
ellt flygcertifikat, som ger rättighet att flyga som styrman hos det 
bolag som praktiken utförts i. Detta är även ett krav för vidare 
progression inom block III. 
 
Block III innehåller ett praktikskede i en utvald operativ verk-
samhet (flygbolag) med TFHS-anknutna handledare. Studenten 
växlar mellan praktikplatsen och akademiska studier vid TFHS. 
Den praktiska erfarenheten återkopplas och berikas med ytterli-
gare teoretiska insikter samt delade erfarenheter från studentkol-
legor. 
 
Under block III utvecklas även studentens egen analysförmåga 
bland annat med ett enskilt arbete, där studenten, med stöd från 
handledare, utvecklar ett fördjupat eget perspektiv på ett speci-
fikt intresseområde inom de aeronautiska vetenskaperna. Syftet 
med block III är att studenten ska: 

 visa färdighet och förmåga att i sitt dagliga arbete applicera 
sina kunskaper inom de aeronautiska vetenskaperna, 

 visa förmåga att förstå det egna, och andras, beteende för att 
på ett flygsäkerhetsmässigt och effektivt sätt kommunicera 
med kollegor även under pressade förhållanden, 

 visa ett aktivt förhållningssätt och förmåga att värdera behov 
av att inhämta och tillgodogöra sig ny kunskap inom sitt yr-
kesområde, 

 visa förmåga att reflektera över trafikflygarens roll som en del 
av ett större ekonomiskt system, 

 visa förmåga att reflektera över trafikflygarens etiska roll i ett 
större säkerhetssystem, och 

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

 
Samtliga kurser i programmet är obligatoriska och ska läsas i den 
ordning de erbjuds. Det är nödvändigt att studenten tar ut speci-
fika certifieringar från luftfartsmyndigheten i en viss ordning och 
under en viss tid för att kunna följa progressionen i utbildningen. 
Särskilda förkunskapskrav krävs för vissa kurser. De teoretiska 
kurserna bedrivs bland annat i form av obligatoriska föreläs-
ningar och formerna för detta finns också reglerade hos luftfarts-
myndigheterna. Kurser inom programmet: 
 
BLOCK I 
FLYB60 Luftfartslagarna 3 hp 
FLYB05 Allmän flygplanslära      10 hp 
FLYB10 Prestanda och färdplanering 10 hp 
FLYB15 Människans förutsättningar och  
 begränsningar 6 hp 
FLYB20 Meteorologi 6 hp 
FLYB25 Navigation 9 hp 
FLYB30 Flygoperativa procedurer 3 hp 
FLYB35 Flygningens grundprinciper 6 hp 
FLYB40 Flygkommunikation 2 hp 
FLYB45 Grundläggande praktisk flyg- och simulator- 
 träning 30 hp 
 
BLOCK II 
FLYB50 Flygoperationer i flerpilotsmiljö 22.5 hp 
 
 



BLOCK III 
FLYB55 Linjeträning 15 hp 
FLYF01 Projektarbete 7.5 hp 
FLYF05 Mänskliga faktorer 15 hp 
FLYF10 Management inom flygbranschen 10 hp 
FLYF15 Grundläggande pedagogik inom flyg- 
 utbildningsområdet 10 hp 
FLYL01 Examensarbete för kandidatexamen i  
 trafikflyg 15 hp 

 
Behörig att antas till trafikflygarprogrammet är den som dels 
uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels uppfyller 
följande särskilda behörighetskrav: 

 Matematik 3b eller 3c 

 Fysik 2 

 Engelska 6 
Den sökande skall dessutom: 

 Med godkänt resultat ha genomgått särskild antagningspröv-
ning vid Trafikflyghögskolan. 

 

 
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursford-
ringar om 180 högskolepoäng i ingående kurser, varav examens-
arbete skall ingå. 

 

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursford-
ringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 
minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. 

 
När examenskraven är uppfyllda har studenten rätt att ansöka 
om examensbevis för Kandidatexamen med inriktning mot pilot 
inom tung luftfart. Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.  
(Bachelor in Aviation as pilot in Airline Operation. Main Field of 
Study: Aeronautical Sciences.) 
 
 

 


