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Per1onaluppföljninQ med datamaskin 

Den ökade kompliciteten inom försvarets alla 

omrA.den ställer krav pl en allt noggrannare 

uppföljning av personalen vid flygvapnet - ge

nomgA.ngna kurser m m - för att den bl a skall 

kunna placeras och utnyttjas pl bästa sitt. 

Stort behov har därf8r f8relegat - inte minst 

centralt inom flygledningen - att snabbt ha 

tillgA.ng till tullstlndiga och riktiga uppgif

ter om flygvapnets peraonal och dA. främst den 

fast anställda personalen. Med det system eom 

hittills tillämpats, kan sldana uppgifter inte 

presenteras utan omfattande unders8kningar och 

förfrA.gningar i varje särskilt fall. Mycket 

onödigt extraarbete har härigenom lsamkats f6r

banden och handläggningen av mlnga ärenden för

dr8jts inom flygledningen. Dirtill kommer att 

mycken och ofta högt kvalificerad personal 

mlet avdelas för att ta fram uppgifterna i 

stället för att engageras för viktigare arb..

ten. l"lygvapnet har dJ.rtör nu gA.tt in för att 

utnyttja automatisk databehandling (ADB) för 

I 

personaluppföljningen ooh inom en inte alltför 

avlägeen framtid sk.all datamaskinerna i flyg

förvaltningens dataoentral i Arboga (FF/DC) 

pA. brA.kdelen av den tid som nu gA.r A.t kunna 

servera önskade upplysningar. 

Personaluppföljningen har hittills skett på 

rullkort, eom förta för hand vid varje förband 

och därför fA.tt högst varierarul.e -innehA.11 och 

aktualitet. Nu sänder i stället förbanden till 

CFV varje vecka de uppgifter om personalen, 

eom skall lagras pA. datamaskinens magnetband. 

Detta kommer därvid att innehålla många upp

gifter om placering, utbildning, tjänstegrad 

eller -klass m m. Dessa uppgifter skriva av 

maskinen ut på en ny typ av rullkort, varefter 

detta i Bin helhet nytryckt eller endast eom 

ny eieta sida sände ut till flottiljerna 

(motav). Nedan återfinna ett nA.got avkortat 

exempel pA. det nya rullkortet. 

RULLKORT 

A Anställd, freds.placerad, tilldelad f 1 Ftygtjön1tutbtldning r I Tjänstgöring (enl 

Rad 
nr 

Tjänstgöringsförhållanden m m 

· i Enligt order From Tom 

1 11'11 
2 P11 
3 P11 
4 POB 
5 POB 
6 P11 

°7P11 
8 POB 
9 POB 

10 P11 
11 11' 11 
12 

'13 P11 
1

• P11 
15 P11 

50/47 47 11 01 
50/47 47 11 01 
50/47 47 11 01 
88/49 49 10 03 50 09 30 
86/50 50 09 30 
28/50 50 10 01 
28/50 50 10 01 
30/51 51 08 06 51 09 15 
78/51 51 09 15 
25/51 51 09 16 
35/52 52 09 23 

52 09 23 
35/52 52 11 15 
36/52 52 11 16 
31/54 54 07 01 

A 

1 • Utnämnd, förordnad, konstitu.rod 

I C Huvudbefattning (mohv) 

I D Övrig tjänst 

I c D 

J F Utbildning (utom flygtjän1tutb) r-o: 
I G Civilt arO.te, orbehplob, tfn 

f H Tjänstgöringsskyldighet (res, • 

G H 

-ANSTÄLLD VID , P11 , , 
,-YOLON1ÄR (SI~I) VI~ P11 , , 
, , -ELEV PNDER~ÄLSUT~ILDNIN~ 
, , l"'!LEV P,URIRSKQLA (SI~I) 

,-l!'URIRSXOLA 
:-PURIR : (SIGI) : VID n :1 

(SIGN) 120 10 034f 
, , -INSTRjJXTOR S,IGNALT,r . 

l"'ELEV S,TRILKU!l.S ( CHEfSOBS) , , 
, , . .-ST.R,.!LIURS (CliEPSOBS.) 
, -CHEPSPBSERV~fÖR PJ~21 

-TJÄNS~GÖR P13 , , , 
, ,-INS'rRUXTÖR LBEVTJ , 

-TJÄNS~GÖRING , P13 UPrHöR , , 
, , -CHEPSPBSERV~TÖR PJ~21 
.-ÖVERP'(JRIR (S~GN) VID P11 , 



F!lljande exempel vill bely11a en "rullkorts

uppgifta" vll.g. En viss kur11 av11luta11 

fredagen den 1. Enligt fo B nr 80/1963 p 13 
insll.nder kursanordnande myndighet (kurschef) 

senast tv! dagar efter kursens slut namnen 

p! de elever, som godkänts i kursen. Denna 

uppgift kommer p! fo B tisdagen den 5 och 

förbanden tar upp sina elever i veckorapporten, 

som skall insända11 till CFV fredagen den 8. 
Vid ADB-gruppen p! flygstabens personalavel

ning granskas och kodifieras rapporten och 

1111.nds därefter tisdagen den 12 till FF/DC i 

Arboga, som bearbetar den och slutligen lag

rar den p! magnetbandet p! kvll.llen onsdagen 

den 13. Fr o m toradag morgon 11.r sedan upp

giften tillgll.nglig f!lr maskinell bearbetning. 

Av detta exempel framg!r bl a att personal

registret skall kunna h!lla en "aktualitets

tid" av hllgst 14 dagar. Men detta förutsll.tter 

att alla i sammanhanget inblandade h!ller an

befallda tider. 

Av vissa tekniska skll.l f!r en uppgift, som 

skall lagras i datama11kinen inte överstiga en 

viss 111.ngd - ett visat antal "po11i tioner" 

(bokstäver, siffror, mellanslag m m). Det är 

därfllr ofta nödvll.ndigt att - t ex när det gäl

ler kursbenll.mningar - f!lrkorta texterna. Des

sa f!r nämligen i allmänhet inneh!lla hllgst 

33 positioner. Vid benämning av kurser, som 

bedrivs vid eskader eller flottilj, bör hll.n

syn tas till detta och vid behov kan samr!d 

tas med FS/Per ADB-grupp innan kursbenämning 

fastställa. 

V11111a normer för bl a k:urabenll.mningar har ut

kri11talli11erats under upplll.ggningsarbetet och 

de tillll.mpa11 nu i utbildning11order varigenom 

det blivit mlljligt att direkt använda de tex

ter, som finns i des11a order f!lr veckorappor

teringen. 

Upplll.ggningsarbetet sker f!lr en personalgrupp 

i taget. När uppgifterna fllr en s!dan grupp 

finns lagrade p! magnetband kllrs arbet11-

exemplar av rullkort ut. Dessa 11.r d! ofta 

ofullstll.ndiga och behll.ftade med felaktigheter. 

Dil.rför f!r förbanden tv! s!dana arbetsexemplar 

fllr kontroll. Ett av dessa skall kontrolleras 

av individen ajllv ooh han har d! möjlighet 

att rltta och komplettera kortet och därmed 

de uppgifter p! honom, som finna i datamaski-

nen. 

Den grupp som fllr11t blev fll.rdig omfattade 

!'13 
(llOtaT) 

Vecko

rapport 

C 1' V 

ATd.. 

Tid l'S 

:PS/Per 
ADB-grupp 

P:P data
central 
Arbo a 

Centrala 
personal 
registre 

större delen av underbefll.len. Efter det att 

arbetsexemplaren varit p! kontroll, kunde de 

fllrata riktiga rullkorten skrivas ut vid data

centralen 23/9 . 1963. Efter hand blir den ena 

gruppen efter den andra fll.rdig s! att systemet 

skall kunna utnyttjas i sin helhet. 

Sedan uppgifterna fllr samtliga grupper av den 

fast anställda personalen s!lunda kontrollerats 

och justerats kan den maskinella bearbetningen 

bllrja. Man kan d! p! kort tid ta fram de upp

gifter, som inledningsvis berllrdes, utan att 

förbanden behöver belastas med tidsödande ru

tinarbete. Men man m!11te alltid h!lla i minnet 

att om man vill ha rikti ga och aktuella uppgif

ter av ma11kinen m!ste den ocks! fA riktiga 

uppgifter, d v s rapporteringen m!ste gllras 

p! rätt sätt, p! rätt tid och vara fullstän

dig. 

FÖRBRYLLANDE TELEPRINTERMEDDELANDE 

S! här löd ett tpr-meddelande som adjutanten 
p! F 5 fllr n!gon tid sedan fick fr!n flygchefen 
p! F 4, Frllsön: 

- Hemstll.lles att Sk 28 C till F 4 utrustas med 
fjll.lltank -


