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ADB ger 
rättvisa 
åt rullkortet 

Detta är inte skrivet för 
rullkortsrapportörerna. 
Det är för dig! Rullkor
tet är ditt och visar vad 
du kan. Därför bör du 
veta hur det förs och 
läses - och varför det 
måste vara rättvisande. 

DET LIGGER i myndigheternas intres
se att kurma få en så klar bild av den 
enskildes utbildning och användbarhet 

som möj ligt. Fö r d en ensk ild e är det sam 
tidigt angeläget a tt. ha en rättvi san de merit 
förteckning. Förr användes tjänsteförteck
ningar, som den ensk ilde själv skötte. 
praktiken innebar det att val' och en sköt
te si tt eget rullkort. 

För att likforma redovisningen börjad e 
man för e tt par decennier sedan all ma
nuellt föra mIlkorten vid respektive för
band . Ä ven d enna redo visning hade sina 
brIster och föl' cirka sex år sedan började 
man framställa ruUkorten med hjä lp av 
datamaskin . 

Rullkorte t ger i ADB-utförande en rättvi 
sare och riktigare utgiingspunkt för bedöm 
ning genom att likformiga uttryck och re
dovisningsreg ler gäller. Vidare kan det en
skilda kortets uppgifter bearbetas i datama 
skin tillsanlmans med öv riga rullkort. Man 
kan på så sätt få fram en bild av utbild 
ningsläge t hos stampersonalen vid de olika 
enhe terna, åldersläge 
rullkortsuppgifterna 
för beslut i många n

o s v . 
tjänar 
iväer. 

D e bearbetad e 
som underlag 
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TYDLIG ORDER VILLKOR 

När en personalförändring ske r, ordersätts 
d enna . Med ordern som , mderlag - de t 
krävs klart och tydligt formulerade o rder 
- rapporterar flottilj erna varje vecka till 
flygstaben enligt särskilda bestärrunelser, 
som heter "Speciell instruktion för perso
nalu ppfölj ning vid flygvapnet (SJPU) ". 
Vid flygstaben kontrollerar man att uppgif 
terna är rä tt uttryckta efter det normerade 
säLlet. Därefter kodas uppgifterna till ett 
(ör datamaskine n användbart språk, och 
bearbetas i datamaskinen, vilket ske r varje 
vecka. Förändringarna förs in på de berör
da rullkorten, vilka nytrycks och sänds i 
ett exemplar till flottilj erna , e tt exemplar 
till flygstaben, personalavdelning. 

Pä de flesta flottiljer finn s korten på 
avd 1. Övriga rapporteringscnheter har dem 
i regel på personalavdelningen eller mot 
svarande. 

Det ligger i vars och ens intresse a tt se 
tm alt det egna rullkorte t är full ständ igt 
och riktigt. Tyvärr vet de flesta för litet 
om sina rullkort, vilket kansk e beror dels 
pa förvar ingssätte t, d els på att det krävs 
viss information för a tt kurma läsa det med 
behtlllning. Vi ska här försöka klara ut grun
derna fö r uppställningen, så att ya r och 
en har möjlighet att kontrollera sitt rull 
kort. Är utbildningen r iktig? Förordnan 
den? Dubbelbefattningar m m? 

HUR LÄSES RULLKORTET? 

Som framgår av bilden är rullkortet inde
lat i olika kol umner. Den första kolumnen 
under rubriken "tjänstgö ringsförhälland en 
m m" används för ordernummer, den andra 
för fr o m-tid , den tredje för t o m-tid (an 
vänds endast i vissa fall, t ex vid sådana 
kurser som ej ä r grundutbildning, och för 
du bbelbefa ttningar etcl. Till kolumner med 
bokstavsbeteckning finns i huvudet en ru
brik , som i stort talar om vad som finns 
i resp kolumn. Platsen för rullkortsradens 
början visar vilken kolumn den h ör till, 

A-kolumnen: 

Här ä terfin ns uppgIfter om anställning, 

avsked, fredsplacerIng, förening av 

tjänst, tjänstledighet etc. Uppgifterna 

ligger bl a till grund fö r pensionsberäk

ning och d y likt. 


B-kolumnen: 

I denna kolumn finns utnämningar, 

förord nanden , utmärkelser. Man kan 5<; 

ledes här fö lja en persons kliv på kar

riärstegen och - får v i förmoda - där

med ökande användbarhet. 


C-kolumnen : 

ange r huvudbefattninga r, vilket i prin

cip innebär benämningen enligt orga 

nisationsplanen pä d en tj änst man u pp 

rätthå ller. Dessutom anges här när man 

varit e ll e r är elev [ grundutbildning. Be 

trälfande denna kolumn har det tyvärr 

upptäckts en relativt hög felfrekvens . 

Orsakerna är mänga, men oklar order

sättn ing bär kanske största skulden. 


D-kolumnen : 

innehåller s k "övrig tjänst" d v s elev

skap i kurser, dubbelbefattn ingar O d yl. 

De sena,'e bU r för övrigt i många fall 

aldrig avslutade, vilket syns genom att 

t o m-tid saknas. Att märka är att tjän 

steförrä ttande chefsskap också räknas 

sJsom övrig tj änst. 


E-kolumnen : 

omfattar genomförd flygtjänstutbildning 

samt arten av flygtjänst som fu llgörs 

för närvarande. Efter den 1 oktober 

1967, då den nya flygtjänstgörlngen in 

förd es, har d enna koltUllil inte funge 

rat på ett helt tillfredsställande sätt. 

Även detta kan bero på ordersä ttnlngen. 

I synnerhet släpar redovisningen efter i 

fråga om upphörd flygtjänst. I deIUla 

kolumn b ehöver den enskilde se efter 

ordentiigt. 


F-kolumnen : 

Här redovisas genomgången utbildning. 

Då d enna kolumn ligger till grund för 

många olika bearbetningar , t ex ulbild

ning slistor. som i sin tur används som 
underlag för planer och beslut på olika 
nivåe r, är d e t särskilt angeläget att de n 
är riktig. 

Vid granskn ing av kolumnen bör ob
serveras, att rad som uttrycke r elevskap 
inte är tillrä cklig för att kursen ska 
accepte ras som genomförd utbildning . 
Man måste även ha m ed kursen i F-ko 
lumnen . Vi ss civil utblldning ska också 
finnas i denna kolumn, t ex student
ex amen, verkstadsskolor mm. 



----

Här någonstans 
kommer koden för 
krigsplaceringen 	 Även viss civil 
att hamna 
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G-kolumnen: 

upptar uppgifter om civilt arbete i sam

band med förening av tjänster. 


H, I och J-kolumllerna: 
är avsedda för redovisning av reserv
pe rson alens (ä ven vpl fältflygares och 
flygnavigatörers) t j änstgöringsförhiiUan
den. Denna redovisning är i skrivande 
stund ej helt genomförd. 

K-kolunlnen : 
visar avlönings[örhåJlandena . Denna ko
lumn har visat sig vara lättskött med 
undantag av vikariatslöneförordnande, 
som ej alltid kommit med på rullkol"ten. 

ÖVRIGA INFORMATIONER 

Uppe i högra hörnet finns identitetsbeteck
ning - folkbokföringsnumret - sam t en 
k od som talar om vilket förband kortet 
tillhör. Kortets undre rad visar utskrifts
datum, inskrivningsnummer om sådant 
finns, för- och efternamn, identitetsbe
teckning samt vilket rullkortsblad det gäl
ler . Det är sannolikt att ännu en sifferbe 
teckning sa sm~n ingom dyker upp, troligen 
längst upp ti ll vänster ovanför ramen, en 
beteckning som i kodform anger krigspla
ceringsförh ii Ilanden . 

En sak värd notera är att det finns lä
rare P~I kurser, som själva int? genorng{iLt 
dessa, men som genom sitt arbete har till 
godogjort sig kursernas innehåll. När så är 
fallet bör detta efter noggrann prövning 
ordersä ttas och föras upp som genomgången 
utbildning. 

Om fel upptäcks bör anteckning göras pi> 
ru llkortskopia eller annat papper om vilka 
uppgifter som bör ändras, tillkomma eller 
utgå. Vidare bör man ango vilket order 
underlag man stöder sig på. Anteckningen 
lämnas till den som har ansvaret för rull 
korten på förbandet, vilken efter kontroll 
rapporterar änd ringen. Det kan dock hända 
att ord erunderlag aldrig upprätta ts. I sa fall 
bör det gö ras nu, även om händelsen ligger 
långt bort i tiden. 

FULLSTÄNDIG DATAINFORMATION! 
Som tidigare nämnts framställs översikter 
och listor ur rullkortsmaterialet. Ett exem
pel är personallistan. som skrivs ut dels för 
hela fl ygvapnet, dels f lottilj vis. 

I personallistorna redovisas kategori- och 
tjä"stegradsvis personalens huvudbefattning 
sam t yrkesgren. Dessa listor är viktiga för 
flygstab ons, närmast personalavdelningens 
a , be te . Det ,i r där fö r tt kravatt de är rik
tiga och åte rspeglar läge t som det var vid 
u tsk ri vn ingsti l11ä llet. 

Erfarenhete n visar att mänga fe l smyger 
sig in i d e. sa listor, beroende pa bristande 
uppföljning. Felaktiga huvudbefattningar. 
gradel' och yrkesgrenar förekommer. Det 
förekommer till och med att personal redo 
visas på förband, som de läm nat för avse
värd tid sedan. 

ARBETSUNDERLAG 
En annan viktig produkt är freds- och 
krigsplaceringslh"tan. I den kan man I~ sa 

varje persons p lacering i freds- och krigs
organisationen . Självfallet utgör listan ett 
viktigt arbetsunderlag inom flygstab en. 
men även pa andra hall. 

För personalavdelningens räkning tas v i
dare fram en hel d el statistik, t ex "Id ers
fördelning. förtid savgångar. förening av 
tjänster och dyli kt. 

Främst för utbildningsavdelningen, men 
även för andra avd elningar vid flygstaben 
och för förbanden produceras listor som 
visar genomgången utbildning. Det torde 
nu stå k lart hur viktigt det är att utbild
ningsredovisningen blir kOLTekt. Annars 
blir planläggningen felaktig och onödiga 
kostnader eller effektminskningar uppstår. 
I sista hand ligger ansvaret på den enskilde. 

BEVAKA RULLKORTET! 
RullJeortet milste skötas, det ligger i både 

den enskildes och flygvapnets intresse. Tills 
man kanske längre fram får en egen kopia 
vid varje ändrlng av kortet bör man ta fö r 
vana att minst en gang om året kontrollera 
sitt kort. Det räcker inte att enbart rap 
porterings- och ADB-personalen ägnar sig 
at rullkortens kontroll. Även den enskilde 
maste ta sin del av ansvaret l • 

BE AGIMQ 
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