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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 
Det primära syftet med denna studie är att belysa hur piloter upplever att kommunikationen i 

cockpit påverkas av trötthet. Vårt sekundära syfte är att ge exempel på vad piloterna gör för 

att motverka trötthet under arbetet. 

 

• Hur påverkas piloternas kommunikationsförmåga under trötthet?  

• Hur påverkas kommunikationen mellan piloterna under trötthet? 

• Vilka strategier använder piloterna för att minska tröttheten under flygningar;  

både förebyggande, livsstilsrelaterade strategier samt direkta åtgärder? 

 

Metod 
För att få en nyanserad bild av hur piloterna upplever att tröttheten påverkar kommunika-

tionen dem emellan samt vilka strategier de använder sig av för att minska tröttheten under 

flygningen ansågs en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer vara den lämpligaste 

datainsamlingsmetoden. Sex intervjuer med manliga piloter mellan 31 och 37 år genom-

fördes.  

 

Resultat 
Studiens resultat följer det nuvarande forskningsläget. Samtliga piloter upplevde att tröttheten 

hade en negativ inverkan på kommunikationsförmågan samt kommunikationen dem emellan. 

Detta leder i sin tur till missförstånd och ökar risken för olyckor. Under flygningarna finns väl 

utarbetade strategier som piloterna använder sig av för att bli piggare. Den främsta 

förebyggande strategin är planering av vila. Däremot fanns ingen tydlig fokus på kost och 

fysisk aktivitet.  

 
Slutsats 
För att öka medvetenheten, möjligheten samt motivationen till en hälsosammare livsstil med 

syfte att minska tröttheten under arbetet, bör ett preventivt tankesätt först och främst grund-

läggas inom flygbranschen. Ett första steg dit kan vara att ta de föreslagna schema-

regleringarna från SubpartQ-utvärderingen på allvar. 

 



 

Abstract 
 

Aim 
The primary aim with this study is to illustrate how communication in cockpit interacts with 

fatigue according to the pilots’ experience. The secondary aim with the study is to exemplify 

what the pilots do to prevent fatigue during work. 

 

• What effect does fatigue have on pilots’ ability to communicate? 

• How does fatigue affect the communication between the pilots? 

• Which strategies do the pilots use in order to decrease fatigue during flights;  

both preventive, lifestyle-related strategies and direct actions? 

 

Method 
To get a nuanced picture of how fatigue affects communication and which strategies the pilots 

use in minimizing the effects of fatigue on communication, a qualitative method with semi-

structured interviews was chosen as the most suitable method for the collection of data. Six 

interviews with male pilots between 31 and 37 years were carried out.  

 

Results 
The result of this study follows the current research situation. All pilots experienced that 

fatigue had a negative effect on the ability to communicate and having communication 

between them. This leads to miscommunication and increases the risk for accidents. 

Established strategies during flights exist for the pilots to use in order to stay alert. The main 

preventive strategy is planning the rest, but no clear focus on nutrition and physical activity 

could be found. 

 

Conclusions 
In order to increase awareness, possibility, and motivation for a healthier lifestyle with 

purpose to decrease fatigue during work, should a preventive attitude first of all be 

implemented in aviation. A first step could be taking the suggested regulations in 

scheduling from the SubpartQ-evaluation seriously. 
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1 Inledning 
 

My mind clicks on and off. I try letting one eyelid close at a time while I prop 

the other with my will. But the effect is too much, sleep is winning, my whole 

body argues dully that nothing, nothing life can attain is quite so desirable as 

sleep. My mind is losing resolution and control. 

 

Charles Lindberg om sin  transatlantiska flygning år 19271 

 
Tröttheten hos piloter är ett betydande problem inom den moderna flygbranschen. Orsakerna 

är bland annat udda arbetstider, långa arbetsperioder, variationer i dygnsrytm, jetlag och 

otillräcklig sömn.2 Olycksstatistik, rapporter från piloterna själva och flygstudier visar att 

trötthet är ett ökande bekymmer, till och med större än vad man tidigare trott. En nyligen 

publicerad studie (22 jan 2009) visade att 15-20 % av alla olyckor och incidenter inom flyget 

beror på mänskliga faktorer orsakade av trötthet.3 Sömnexperterna menar att trötthet är den 

största identifierbara olycksorsaken inom hela transportbranschen.4 

 

Flertalet studier visar på konsekvenser som irritation, försämrad inlärningsförmåga och 

nedsatt reaktionsförmåga. Det har visat sig att de färdigheter som försämras pga. trötthet är de 

relativt enkla med repetitiva inslag. Piloterna känner sig mer irriterade och språket blir 

hårdare.5  

 

I många rapporterade flygplansincidenter har det hittats ett samband mellan olycksorsaken 

och kommunikationen mellan piloterna. I en rapport från NASA sägs kommunikationen vara 

inblandad i 70-80 % av alla olyckor och haverier under de senaste 20 åren.6 Inom flyget är en 

fungerade kommunikation vital och en betydelsefull parameter när vi talar om risker i arbetet, 

                                                 
1 Robert Baron <printup@earthlink.net> The Effects Of Fatigue On Performance And Safety (2000, September) 
<http://airlinesafety.com/editorials/PilotFatigue.htm> (Acc. 2009-02-27). 
2 J.A., Caldwell, ”Fatigue in aviation.” Travel Medicine and Infectious Disease (2005:3, July), s. 85ff. 
3 Philip von Schöppenthau <eca@eurocockpit.be> Independent Scientific Study is Severe on Current European 
Air Crew Fatigue Rules, European Cockpit Association, 2009-01-22 
<http://www.eurocockpit.be/content/view/682/403/> (Acc. 2009-03-02). 
4 Caldwell, s. 86. 
5 Ibid. s. 87. 
6 Robert J. Boser <editor@airlinesafety.com> Barriers to Effective Communication: Implications for the Cockpit 
<http://www.airlinesafety.com/editorials/BarriersToCommunication.htm> (Acc. 2009-02-24).  
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brist i kommunikationen kan i sin tur öka vid trötthet7. Vi kommunicerar bland annat för att 

samarbeta och utväxla information.8 Ombord på planet sker informationsbyte mellan 

piloterna i cockpit, mellan cockpit och kabinbesättning, mellan passagerare och kabinpersonal 

eller bland kabinbesättning. Dålig kommunikation eller missförstånd kan orsaka konflikter, 

stress och misstag.9 

                                                

 

I litteraturen hittas allmänna rekommendationer och strategier hur man genom sin livsstil kan 

förebygga trötthet, förbättra sömnkvalitén samt hur man kan minska den akuta tröttheten 

under flygningar. Inom EU har man idag ett gemensamt styrdokument som reglerar arbets- 

och vilotider för piloter, i dessa indikeras också hur centralt det är att vara utvilad innan 

arbetet påbörjas.10 Däremot verkar inga väletablerade friskvårdsprogram eller andra 

förebyggande strategier finnas som kan hjälpa piloterna att tillämpa dessa rekommendationer 

i praktiken. Hur piloterna ska gå till väga för att anlända utvilade till arbete är alltså upp till 

varje individ och inget som flygbolagen i någon större utsträckning tar ansvar för. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 J.J. Armentrout, D.A. Holland, K.J. O’Toole & W.R. Ercoline, “Fatigue and related human factors in the near 
crash of a large military aircraft.” Aviation, Space and Environmental Medicine (2006:77), s. 963-970. 
8 Gunnar Fahlgren, Resource Management CRM and Human Factors, 3. ed. (Sigtuna: Sigtuna Nya Tidning, 
1999), s. 9-10. 
9 Ibid, s. 111. 
10 Luftfartstyrelsen, Flygarbetstidsregler, 2008-07-15 
<http://www.luftfartsstyrelsen.se/templates/LS_InfoSida_70_30____39473.aspx> (Acc. 2009-02-04). 
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2 Bakgrund 
  

2.1 Trötthet  
 

Pilotyrket är ett krävande arbete med mycket ansvar och ofta rapporterade trötthetsrelaterade 

problem.11 I de internationella studier och i den litteratur vi nyttjat för att lära oss mer om 

denna problematik används ofta begreppet fatigue. I denna uppsats används trötthet som 

motsvarande översättning. Enligt Brown12 kan trötthet betraktas som försämrad förmåga att 

utföra mentalt eller fysiskt arbete, eller det subjektiva tillståndet då man inte längre kan utföra 

en uppgift, orsakad av otillräcklig sömn, störningar i dygnsrytm eller tidpunkt för uppgiften. 

Enligt Torbjörn Åkerstedt, professor i beteendefysiologi vid institutionen för klinisk 

neurovetenskap vid Karolinska Institutet, bör begreppet trötthet inte kopplas till mental 

trötthet i bemärkelsen att vara less. 13 

 

2.1.1 Trötthetens orsaker 
 

Skiftarbete, nattarbete, oregelbundna arbetstider, långa arbetspass, ökad arbetsbelastning och 

jet lag är några av de bakomliggande orsakerna till tröttheten hos piloter.14 De negativa 

konsekvenserna av skiftarbete kan brett delas in i tre kategorier; svårigheter att somna och 

vakna, försämring av fysiologisk och psykologisk hälsa samt sociala rubbningar.15 

Flygbesättningar behöver en längre tid för återhämtning än andra skiftarbetare, troligtvis 

p.g.a. för stor anpassning av den biologiska klockan. Långdistansbesättningar är vanligtvis 

betydligt tröttare än kortdistansbesättningar under sina lediga dagar. 16  

  

Att människan av naturen är diurnal betyder att vi sover på natten och är aktiva på dagen, 

vilket gör det svårare att fungera bra under och efter nattarbete.17 Exempelvis kan nattarbete 

orsaka problem med genomsovningen, man vaknar ca 2-4 timmar för tidigt efter den 

                                                 
11 Caldwell, s. 85ff. 
12 R. Petrilli, G. Roach, D. Dawson, N. Lamond, “The sleep, subjective fatigue, and sustained attention of 
commercial airline pilots during an international pattern.” Chronobiology International (2006:23, June), s. 1347-
1362; se Brown, “Driver fatigue.” Human Factors (1994:36), s. 298-314. 
13 Torbjörn Åkerstedt, Sömnens betydelse för hälsa och arbete – Fakta och goda råd (Falun: Bauer Bok, 2001), s. 
21. 
14 Caldwell, s. 86. 
15 Arne Lowden, Jet lag and shiftwork – their effects on sleep & sleepiness (Stockholm: Stockholm University, 
1998), s. 13. 
16 T. Åkerstedt, G. Kecklund, M. Gillberg, A. Lowden, J. Axelsson, “Sleepiness and days of recovery.” 
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 3 (2000:4, December), s. 251-261.  
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morgonsömn som följer nattskiftet och får därmed inte någon ”normalsömn” på 8-9 timmar. 
18  
 
Jet lag definieras av Åkerstedt som störning av tidsrelaterade kroppsfunktioner i samband 

med snabb förflyttning (med flyg) över flera tidszoner. Sömnförmåga, trötthet och 

sömnbehov, hunger, tarmrörelser m.m. uppträder vid fel tidpunkt i jämförelse med det 

normala tidsmönstret för destinationsorten. Orsaken är den biologiska klockan som gör så att 

dygnsrytmen för viktiga kroppsfunktioner inte hinner ställas om till den nya tidszonen utan 

släpar efter med samma antal timmar som tidsskillnaden mellan hemort och destinationsort.19 

Det går alltså inte att undkomma jet lag eller trötthet på dagtid under flygningar över 

medianerna20 och det är fysiologiskt orimligt att inte drabbas21.  

 
2.1.2 Sömnbrist och sömnbehov 
 

Sömn är ett fundamentalt biologiskt behov för oss människor.22 Hur mycket sömn vi behöver 

är i högsta grad individuellt23, men störningar av sömnkvoten eller sömnkvalitén kan leda till 

allvarliga hälsorisker med inverkan på kroppsfunktioner och prestationsförmåga.24 Detta kan  

därmed bidra till svårigheter att utföra vanliga sysslor som kräver uppmärksamhet, 

tankeverksamhet eller beslutsfattande. Man kan exempelvis få koncentrationssvårigheter, 

koordinationsproblem, humörsvängningar, värk, nedstämdhet och ökad infektionsrisk.25   

 

Den minsta mängd sömn som krävs för att bibehålla en hög grad av prestation är 4-5 timmar 

av kontinuerlig sömn. Experiment visar att en sömndeprivation på 3 timmar behövs för att 

minska prestationsförmågan, dessa siffror gäller om sömnen förkortas genom senarelagt 

sänggående och om tiden vid uppstigandet inte rubbas. De flesta människor klarar dock av att 

fungera någorlunda normalt även vid en hel natts sömnbrist, så länge arbetssysslorna inte är 

                                                                                                                                                         

rbjörn Åkerstedt, Nationalencyklopedin, 2009-01-21 <http://www.ne.se/artikel/21 01-

. Vejvoda, “Jet lag and sleepiness in aircrew.” Journal of Sleep Research 

dda tider – om skiftarbete, tidszoner och nattsudd (Uppsala: 

ngsrisker iunder fordonskörning 

17 Lowden, s. 19. 
18 Åkerstedt, 2001, s. 73. 
19 To 6074> (Acc. 2009-
27). 
20 A. Samel, H.M. Wegmann, M
( -36.  
21 Åkerstedt, 2001, s. 90. 
22 Torbjörn Åkerstedt, Vaken på u

1995:4, December), s. 30

A , s. 39. 
23 Åkerstedt, 2001, s. 28. 
24 Ulf Landström, Arbete och hälsa – Vakenhet, sömnighet och insomni

rbetsmiljöfonden, 1995)

1990:41, red. Åstrand, Irma (Solna: Arbetsmiljöinstitutet, 1990), s 15. 
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monotona och sövande i sig som vid stillasittande.26 Caldwell har gjort studier på 

flygbesättningar och har upptäckt att microsleeps, dvs. att man slumrar till en kort stund, är en 

omedveten följd och upp till nio gånger vanligare hos besättningar som flyger natt.27 Enligt 

Leander kan det krävas upp till 20 minuters sömn innan man själv uppfattar att man har 

sovit.28 

 

2.2 Arbetstidsreglering 

lutrapporten, ”Scientific and Medical Evaluation of Flight Time Limitations’’29 publicerad i 

orskarna bakom rapporten anser att regelverket är för lamt tilltaget och har listat en rad 

et finns ett antal moment i Subpart Q som lämnar utrymme för nationell reglering. De 

                                                     

 

S

januari 2009, visar att tröttheten hos piloter är ett större problem än vad man tidigare trott.  

Slutrapporten grundas på en utvärdering av det nya regelverket, EU-OPS Subpart/kapitel Q, 

samt den gällande versionen av Kompletterande föreskrifter om flygarbetstid (LFS 2008:33) 

som trädde i kraft den 1 juli 2008. Subpart Q reglerar tjänstgöringstiden samt krav på vila. De 

nya reglerna har bland annat medfört att samma restriktioner skall gälla inom hela EU.30  

 

F

åtgärdsförslag. Bland annat förespråkas en striktare schemaläggning. I en artikel om hur 

flygbolagen påverkas av arbetstidsreglerna ställer flygbranschen sig kritisk till den nya 

forskningen och anser att granskningen genomförts på lösa grunder samt under tidspress. 

Enligt artikeln är det ytterst ovanligt att piloter åberopar trötthet som ett skäl att inte arbeta.31 

 

D

skandinaviska luftfartsmyndigheternas samarbetsorgan har beslutat att de kompletterande 

föreskrifterna ska baseras på motsvarande moment från den äldre svenska föreskriften; 

”Tjänstgöringsbegränsningar för besättningsmedlemmar”.32  

                                                                                                    
 Sanofi-Aventis <ronnie.lindstrom@sanofi-aventis.com> Stressad, vaken och trött – den tredje sömnrapporten: 
n undersökning om svenskarnas sömnvanor (2005, March) 

<http://www.somnhjalpen.se/PressSectionTwoCol.asp?SectionId=879&ItemId=676> (Acc. 2009-03-04). 
26

sregler, 2008-07-15 
<http://www.luftfartsstyrelsen.se/templates/LS_InfoSida_70_30____39473.aspx> (Acc. 2009-02-19). 

25

E

 Lowden, 1998, s. 10. 
27 Caldwell, s. 87. 
28 Gun Leander, Sömn och skiftarbete (Stockholm: Stockholm Arbetsmiljöfonden, 1994), s. 23. 
29 Philipp Moebus, Final Report ”Scientific and Medical Evaluation of Flight Time Limitations” (2008-09-30), 
Moebus Aviation: TS.EASA.2007.OP.08: Issue 1.0, s. 39f. 
30 Luftfartstyrelsen, EU-OPS Kapitel Q - Begränsningar av flygtjänst- och tjänstgöringstiden samt krav på vila, 
2008-03-31 <http://www.luftfartsstyrelsen.se/templates/LS_InfoSida_70_30____39473.aspx> (Acc. 2009-02-
04). 
31 Lotta Isacsson <lotta.isacsson@flygtorget.se> Så påverkas bolagen av flygarbetstidsreglerna, 2009-02-06 
<http://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?Id=6951> (Acc. 2009-02-12). 
32 Transportstyrelsen <christer.ullvetter@luftfartsstyrelsen.se> Flygarbetstid
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De flesta flygbolagen i Sverige följer fackliga avtal33 och tillämpar EU-OPS Subpart/kapitel 

Q i schemaläggningen. Enligt de europeiska flygarbetstidsreglerna är den maximala 

grundläggande dagliga flygtjänstperioden 13 timmar. Minimiperioden för vila innan en 

flygtjänstperiod som börjar vid stationeringsorten skall vara minst lika lång som föregående 

änstgöringsperiod eller minst 12 timmar.34  

 och 

nebär att man flyger över tre eller flera tidszoner; allt annat betraktas som kortdistans.  

.3 Kommunikation 

h messages”. Larsson 

versätter detta som ”social samverkan med hjälp av meddelanden”. 37 

rar 

formation med begreppet men nämner också betydelsen av påverkan och bekräftelse. 38  

ett skämt kan tolkas som en förlöjligande. Andra hinder i processen kan bl.a. vara ljud, 

tj

 

I studien används begreppen lång- och kortdistansflygningar. Transportstyrelsen delar upp 

distanserna i kortdistansrutter som är cirka 500 km och i långdistansrutter som är cirka 5 500 

km långa.35 I studien används följande definition: långdistansflygning varar > 6 timmar

in

 

2
 

Kommunikation är ett vitt begrepp som innefattar verbal samt icke verbal kommunikation. 

Larsson talar om ett svårdefinierat vetenskapligt begrepp i synnerhet när det integreras med 

information. Han beskriver kommunikation som ”processen för människors kontakt med 

varandra” och där informationen står för ”innehållet i denna process”. 36 Fiske gör en kort 

samlad definition av dessa båda begrepp– ”social interaction throug

ö

 

Enligt Nilssons och Waldemarsons definition innebär kommunikation ”upplevelser, tankar 

och värderingar och vi delar med oss dessa så att det blir gemensamt”. Även de integre

in

 

Effektiv kommunikation enligt Zastrow är när det som mottagaren tolkar är det samma som 

sändaren skickar. Brist i kommunikationen kan ske om meddelandet inte kodas eller tolkas på 

rätt sätt. Kommentarer kan tas på fel sätt, en komplimang kan tas som en förolämpning eller 

                                                 
33 Svensk Pilotförening <spf@swealpa.se> SPF Organisation <http://www.swealpa.se> (Acc. 2009-03-03). 
34 Luftfartstyrelsen, EU-OPS Kapitel Q. 
35 Transportstyrelsen, Konkurrensrapport, 2001-11-19 
<http://transportstyrelsen.se/Global/Publikationer/Luftfart/konkurrensrapport011116.pdf?epslanguage=sv> (Acc. 
2009-02-04). 
36 Larsåke Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 26. 
37 Ibid, s. 25. 
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multipel kommunikation, trötthet, stress, jargong samt ofullständiga meddelanden.39 Dimbley 

och Burton anser att vi bör försöka tänka över vad det är vi vill säga innan vi talar för att inte 

dra förhastade slutsatser om vad den andre menar40. Det är en färdighet att förstå andras 

feedback och ge lämplig respons.41  

 

Det finns många exempel på flygplansolyckor orsakade av språkbarriärer. Andra hinder för 

effektiv kommunikation mellan flygpersonal är till exempel; ljud, vibration, radiobrus, 

distraktioner och kulturella olikheter mellan personalen. 42 

 
Pilotfel, fel orsakade av piloter, har sannolikt en större negativ inverkan på samarbete och 

koordination än otillräcklig teknisk kunskap. Variation i språket kan orsaka missförstånd 

mellan kapten och styrman. Kommunikationen kan även hindras av hierarkiska problem. Det 

kan till exempel vara svårt för styrmannen att tala till kaptenen.43 

 
2.3.1 Teknisk kommunikation 
 

Den tekniska kommunikationen är central inom flyget. För att undvika missförstånd i 

kommunikationen ombord används ett specifikt språk, som Fahlgren kallar för teknisk 

kommunikation44, vissa piloter i studien använder termen operationell kommunikation. Ett 

viktigt inslag i den tekniska kommunikationen är bl.a. Standard Operating Procedures (SOP), 

standardprocedurer som piloterna måste följa.45 Varje flygbolag har egna utarbetade 

standardprocedurer. Ett annat inslag är briefingen mellan piloterna. Under briefingen går 

piloterna igenom vad som skall göras under t.ex. inflygningen. Briefingen är viktig eftersom 

moment som start och landning är tidskritiska; vid eventuella tekniska problem som avbruten 

start eller landning är det vitalt att piloterna går igenom åtgärderna.46 En briefing kan lägga 

grund till förväntningar, behandla eventuella problem eller krav för en flygning och hålla 

                                                                                                                                                         
38 Björn Nilsson & Anna-Karin Waldemarson, Kommunikation för ledare (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 7. 
39 Boser.  
40 Richard Dimbley & Graeme Burton, Kommunikation är mer än ord, 2. ed. (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 
94. 
41 Ibid, s. 94ff. 
42 Boser. 
43 Ibid. 
44 Fahlgren, s. 113. 
45 Flight Safety Foundation, ALAR Approach-and-landning Accident Reduction Tool Kit (2000, November)  
<http://www.flightsafety.org/alar/alar_bn5-1-apprhazard.pdf> (Acc. 2009-03-07). 
46 Flight Safety Foundation, Approach-and-landning Risk Reduction Guide (2000, November) 
<http://www.flightsafety.org/pdf/alar_guide.pdf > (Acc. 2009-03-07)., s. 90; Inf. 1. 
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piloterna ajour med nödprocedurerna. Framför allt kan en briefing sätta tonen och öppna upp 

för kommunikationen.47  

 

Checklistan är en standardiserad procedur i cockpiten och säkerställer att flygmaskinen har 

konfigurerats rätt inför varje moment. Genom att använda checklistor säkerställer piloterna att 

ingen punkt på listan missas.48 Checklistan genomförs av koordinerade funktioner och 

kommunikation mellan kapten och styrman/-män. Vidare har procedurerna utvecklats för att 

upprätthålla mycket distinkta roller i cockpit. 49 

 

Procedurerna i cockpit fungerar som en central struktur i interaktionen mellan piloter, 

flygplan och andra operatörer i systemet. Dessa procedurer är en av de viktigaste faktorerna i 

upprätthållandet av flygsäkerhet i alla förhållanden. Degani och Wiener betonar vikten av 

flygbolagens SOP, och att det inte enbart är flygplanet och dess funktion som inverkar på 

säkerheten.50 

 

2.3.2 Cockpit Resource Management (CRM) 
 

Kunskap om Cockpit Resource Management (även Crew Resource Management) är ett av de 

mest värdefulla säkerhetsverktyg som finns idag och är ett obligatoriskt inslag i 

utbildningen.51 Inom flyget är begreppet mänsklig faktor en viktig parameter. Stress, trötthet, 

sjukdom, otillräcklig utbildning, droger, dålig kommunikation, törst och hunger samt 

olämpliga attityder kan göra att den mänskliga faktorn brister.52 
 

Lauber53 beskriver CRM på följande sätt: ”Using all the available resources – information, 

equipment and people – to achieve safe and efficient flight operations”. Konceptet i CRM 

                                                 
47 R. Chute & E.L. Wiener, “Cockpit/Cabin Communication: I. A Tale of Two Cultures.” The International 
Journal of Aviation Psychology (1995:5, July), s. 257-276. 
48 A. Degani & E. Wiener, ”Cockpit Checklists: Concepts, Design, and Use.” Human Factors (2005:35, August), 
s. 28-43.; Inf. 1. 
49 Ibid, s. 28-43. 
50 A. Degani & E.L. Wiener, Design and Operational Aspects of Flight-Deck Procedures: Proceedings of the 
International Air Transport Association (IATA) Annual Meeting (Montreal: International Air Transport 
Association, 1998), s. 4f. 
51 Robert J. Boser <editor@airlinesafety.com> CRM: The Missing Link (1997, November) 
<http://www.airlinesafety.com/editorials/editorial3.htm> (Acc. 2009-02-27). 
52 Fahlgren, s. 9f. 
53 J. Lauber, ”Resource management in the cockpit.” Air Line Pilot, (1984:53), s. 20f. 
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handlar alltså om att nyttja befintliga resurser optimalt. Det bygger på samarbete och 

kommunikation med avsikt att besättningen ska fungera som en enhet i cockpit.54  

 

2.4 Strategier för att motverka trötthet 
 

Det finns många strategier mot trötthet, både för att förebygga och motverka den akuta 

tröttheten. Åkerstedt skriver att de individuella strategierna för oregelbundna tider framförallt 

rör sig om planering kring sömn och social samvaro, ätande och motmedel mot akut 

trötthet.55  

.4.1 Förebyggande livsstilsåtgärder 

rlängd insomningstid. 

tressen gör dessutom att man vaknar oftare, vilket stör djupsömnen.57  

rar sig på att antingen anpassa sig till lokaltid 

ller bibehålla ett skandinaviskt tidsmönster.59 

.4.2 Åtgärder mot akut trötthet 

återhämtning utan att väckningen blir obehaglig eftersom man inte hunnit så långt ned i 

 

2
 

Leander tar upp livsstilen som en viktig del i trötthetsproblematiken; sömn, kost och motion 

är grundläggande åtgärder för hur väl man hanterar sin vardag. Regelbunden träning gör det 

också lättare att somna; insomningen kan försvåras vid till exempel stress.56 Även måttlig 

stress, som t.ex. att oroa sig för sömnen, leder enligt Åkerstedt till fö

S

 

Matvanorna kan lätt bli sämre när man arbetar på tider när andra är lediga. Träning 

förebygger hjärt- och kärlsjukdomar och problem med mage och tarm; välkända problem för 

skiftarbetare och människor med oregelbundna arbetstider.58 Åtgärder för flygbesättningar 

som reser över flera tidszoner är mer komplicerade eftersom det innebär en anpassning av den 

biologiska klockan. Dessa strategier koncentre

e

 

2
 

Cirka 20 minuters sömn kan vara lagom för att övervinna tillfällig trötthet. Det ger betydande 

                                                 
54 Rapport RL 2008:6: Kollision mellan luftfartyget B-HIH och ett bogserfordon på Stockholm/Arlanda flygplats 

 Dnr L-12-07 (Stockholm: Statens haverikommission (SHK) Swedish Accident 

ömn och skiftarbete (Stockholm: Stockholm Arbetsmiljöfonden, 1994), s. 47. 

58

59 Åkerstedt, 2001, s. 97ff. 

AB län, den 25 juni 2007:
Investion Board), s. 27.   
55 Åkerstedt, 2001, s. 83. 
56 Leander, Gun, S
57 Åkerstedt, 2001, s. 53. 

 Leander, s. 26. 
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djupsömn att den obehagliga trögheten infinner sig. En tupplur på en timma är däremot 

olämplig då man riskerar att vakna mitt i djupsömnen. 60 

  

Andra åtgärder som tillfälligt kan höja vakenhetsnivån är bl.a. att dricka koffeinhaltiga 

drycker och om blodsockernivån är låg att äta, dock inte för mycket vilket kan ge motsatt 

effekt. Att byta arbetsuppgift till något intressant, prata med kollegor och sätta sig obekvämt 

eller ställa sig upp kan också höja vakenheten. Eftersom mörker ökar tröttheten bör det vara 

så ljust som möjligt. Att utsätta sig för oregelbundet buller väcker, regelbundet mjukt brus är 

däremot sövande. Koffein har längst effekt som kvarstår i flera timmar. Inget av dessa 

motmedel kan dock ge riktig återhämtning utan ger endast en tillfällig effekt. Bara sömnen 

ger en riktig återhämtning. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Åkerstedt, 1995, s. 47. 
61 Åkerstedt, 2001, s. 86f. 
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2.5 Aktuell forskning 
 

2.5.1 Trötthet hos piloter   
 

Enligt Bourgeois-Bougrine et.al. saknas ett enhetligt begrepp för trötthet samt ett reliabelt och 

validerat värderingsverktyg för mätning av denna. Flygrelaterad trötthet kopplas ofta till 

minskad vakenhet, trötthetskänslor, sömnighet och utmattning. Eftersom trötthet är en 

subjektiv upplevelse, äger var och en kunskap om dess orsaker och symtom.62  

 

En norsk studie gjord av Haugli et.al. på SAS Norge -piloter visar att tröttheten är ett stort 

problem; 65 % svarade att de kände sig trötta ofta, 48 % hade ofta sömnproblem, 38 % 

uppgav sig bli lätt trötta och 35 % sade sig ofta vara irriterade. Långdistanspiloter har mer 

problem med irritabilitet, trötthet och sömnproblem än kortdistanspiloter.63 

 

Enligt en enkätstudie gjord på Stockholmspiloter på SAS upplevdes trötthet som det 

vanligaste symtomet under flygningen.64  

 

Internationell statistik indikerar att trötthet är involverad i minst 4-8 % av både civila och 

militära flygolyckor.65 Jackson och Earl analyserade data från 162 kortdistanspiloter och 

upptäckte att 75 % av dessa rapporterade allvarlig trötthet, 81 % rapporterade tröttheten vara 

värre än för två år sedan. 80 % upplevde att deras tankeprocesser minskade under flygning.66  

 

Enligt Petrie et.al.67 kunde tupplurer i cockpit kopplas till en lägre nivå av upplevd trötthet. 

Faktorerna bakom schemaläggning, sömnbrist, störningar i dygnsrytmen samt förlängda 

arbetsperioder utmanar vakenhets- och prestationsnivån av både kort- och långdistanspiloter 

och besättningar. 68 

                                                 
62 S. Bourgeois-Bougrine, P. Cabon, C. Gounelle, R. Mollard & A. Coblentz, ”Perceived fatigue for short- and 
long-haul flights: a survey of 739 airline pilots.” Aviation, Space, and Environmental Medicine (2003:74, 
October), s. 1072–1077. 
63 L. Haugli, A. Skogstad & O.D. Hellesøy, “Health, Sleep, and Mood Perceptions Reported by Airline Crews 
Flying Short and Long Hauls.” Aviation, Space, and Environmental Medicine (1994:65), s. 27. 
64 T. Lindgren, K. Andersson & D. Norbäck, “Perception of cockpit environment among pilots on commercial 
aircraft.” Aviation, Space, and Environmental Medicine (2006:77, October), s. 832-837. 
65 Caldwell, s. 85. 
66 C.A. Jackson & L. Earl, “Prevalence of fatigue among commercial pilots”, Occupational Medicine (2006:56), 
s. 263-268. 
67 K. Petriel, D. Powell & E. Broadbent, “Fatigue self-management strategies and reported fatigue in 
international pilots.” Ergonomics, 47 (2004:5, April), s. 461-468. 
68 Caldwell, s. 85ff. 
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I en studie av Bourgeois-Bougrine et.al., där piloters upplevda trötthet undersöktes, hittades 

ingen signifikant skillnad mellan könen. Däremot spelade ålder, funktion (kapten/styrman) 

roll. Piloter under 35 år hade färre problem med “simultana uppgifter”, “avbrott i uppgifter”, 

och “kommunicering på ett främmande språk”. 25 % av piloterna rapporterade “förminskad 

uppmärksamhet och koncentrationsförmåga” som det mest frekventa symtomet på trötthet. 

Piloterna fick även skatta kollegans symtom på trötthet och då rapporterades “förminskad 

social kommunikation” (31 %) och “ökad responstid” (13 %). Att man lättare märker symtom 

på trötthet hos någon annan än sig själv får stöd av studien: “förminskning i social 

kommunikation och dålig mottagning av meddelanden från kollegor, Air Traffic Control etc.” 

rapporterades mer frekvent för kollegor än för piloterna själva (49 % för kollegor, 22 % för 

sig själva).69 

 

Sömnrapporten 2005 hänvisar till en studie som kom fram till att körförmågan vid sömnbrist 

kan försämras med lika mycket som om personen druckit alkohol med motsvarande 0,9 ‰ 

alkohol i blodet. Gränsen för rattonykterhet i Sverige går vid 0,2 ‰.70 Detta får stöd av en 

studie gjord av Dawson et.al. Relativt låga upplevelser av trötthet kan försämra prestationen 

på samma sätt som om man nått den tillåtna nivån för alkoholberusning eller t.o.m. 

överskridit den.71  

 

2.5.2 Strategier 
 

Bourgeois-Bougrine et.al. gjorde ett försök i att klarlägga vad trötthet betyder för kort- och 

långdistansflygningar. Under långdistansflygningar var orsaken till trötthet primärt 

nattflygningar (59 %) samt jet lag (45 %). Det första självuppskattade symtomet på trötthet 

uppgavs vara förminskad vaksamhet och uppmärksamhet samt brist på koncentration (60 %). 

Piloterna upplevde även att alla flygrelaterade uppgifter kändes svårare än normalt under 

trötthet. Både kort- och långdistanspiloterna använde sig av vila och sömnhantering som 

primära strategier för att minska trötthet. I studien kunde tre huvudkategorier utskiljas: vilo- 

och sömnhantering, aktivitetshantering samt livsstil. Vilo- och sömnhantering var den primära 

strategin mot trötthet före (79 %) och efter (88 %) tjänstperioden samt under stoppet på 

                                                 
69 Bourgeois-Bougrine, s. 1075. 
70 Sanofi-Aventis, s. 26. 
71 D. Dawson, K. Reid, “Fatigue, Alcohol and Performance Impairment.” Nature (1997:388, July-August). 
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destinationsorten (74 %). Under flygningen tog piloterna tupplurer mellan 20 och 30 minuter 

(41 %). Man kunde se en ökad tendens för tupplurer ju äldre piloterna var.72 

 
2.6 Syfte och frågeställningar 
 

Det primära syftet med denna studie är att belysa hur piloter upplever att kommunikationen i 

cockpit påverkas av trötthet. Det sekundära syftet är att ge exempel på vad piloterna gör för 

att motverka trötthet under arbetet. 

 

• Hur påverkas piloternas kommunikationsförmåga under trötthet?  

• Hur påverkas kommunikationen mellan piloterna under trötthet? 

• Vilka strategier använder piloterna för att minska tröttheten under flygningar;  

både förebyggande, livsstilsrelaterade strategier samt direkta åtgärder? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
72 Bourgeois-Bougrine, s. 1075. 
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3 Metod 
 

3.1 Metodval 
 

För att få en nyanserad bild av hur piloterna upplever att tröttheten påverkar 

kommunikationen dem emellan samt vilka strategier de använder sig av för att minska 

tröttheten under flygningen ansågs en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer vara 

den lämpligaste datainsamlingsmetoden.  

 

Inom den traditionella forskningen har den positivistiska kvantitativa metoden och analysen 

länge stått som norm för generaliserbarhet. Intervjuundersökningar har därmed kritiserats vara 

alltför fåskaliga för att man ska kunna dra några allmängiltiga slutsatser utifrån resultatet. I 

motsats till detta dilemma har Freuds fallstudier visat att man bör koncentrera sig på ett fåtal 

intensiva fallstudier om syftet är att nå just generaliserbarhet.73 Kvale menar att många gjort 

misstaget – ju fler intervjuer desto vetenskapligare. Han understryker istället vikten av 

intervjuernas kvalitet istället för deras kvantitet. Forskningsläget har sakta men säkert gått in i 

ny era där den kvalitativa forskningen fått ett större utrymme och erkännande.74  

 

Våra intervjuer är semistrukturerade. Kvale definierar en intervju av semistrukturerad 

karaktär; ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar ur den intervjuades livsvärld i 

avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening”.75 En semistrukturerad intervju ger 

respondenterna större frihet att utveckla frågorna för att ge forskaren en djupare förståelse för 

den undersökta företeelsen utifrån den verklighet som den intervjuade befinner sig i. 

Intervjupersonerna är därmed inte bundna till förbestämda svarsalternativ; 

”Undersökningspersonerna besvarar inte bara frågor som formulerats av en expert utan 

uttrycker i en dialog en egen uppfattning om sin livsvärld.”76 

 

 
 
 
 
 
                                                 
73 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur 1997), s. 98. 
74 Ibid, s. 18. 
75 Ibid, s. 13. 
76 Ibid, s. 18. 
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3.2 Urval 
 

Studiens urval bygger på manliga piloter, 31-37 år, boende i Sverige. En kontakt inom 

flygbranschen sökte i sin tur upp arbetskollegor på olika flygbolag. Det bestämdes från 

studiens början att antalet intervjupersoner skulle begränsas till sex stycken.  

 

Vi har klargjort för deltagarna att resultatet kommer att presenteras anonymt. För att bevara 

intervjupersonernas integritet benämns de pilot 1, 2, 3, 4, 5, 6; ingen koppling till 

respondenternas identitet kan därmed göras. Datamaterialet sparas fram till studiens avslut för 

att finnas tillgängligt för opponenter och examinator. Efter studiens avslut raderas all inspelad 

data samt transkriberingen av intervjuerna.  

 

Alla utom en av piloterna har bas i Stockholm. Nedan följer en kort presentation av de sex 

respondenterna: 

 

Respondent 1: Man, 36 år, sambo. Flyger både kort- och långdistans.  

Respondent 2: Man, 34 år, singel. Flyger både kort- och långdistans,  

senaste fyra åren endast långdistans. 

Respondent 3: Man, 31 år, gift och två småbarn.  

Flyger både kort- och långdistans, för tillfället mest kortdistans.  

Respondent 4: Man, 32 år, sambo. Flyger långdistans. 

Respondent 5: Man, 34, singel. Är för tillfället arbetslös men har flugit både  

kort- och långdistans.  

Respondent 6: Man, 37 år, sambo. Flyger både kort- och långdistans. 

 

3.3 Procedur 
 

I vårt försök att presentera tidigare forskning och hitta orsakssambanden mellan piloter och 

trötthet har vi sökt artiklar på bl.a. PubMed, Google Scholar och GIH:s biblioteksdatabas. 

Innan intervjuerna ägde rum arbetades en intervjuguide med olika teman fram (se bilaga 2). 

Frågorna följde förutbestämda teman men det fanns utrymme för följdfrågor under 

intervjuernas gång. De teman som guiden var uppdelad i var bakgrund, strategier och 

kommunikation.  
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En provintervju gjordes med vår kontakt, en av de sex intervjuade piloterna, för att testa 

intervjuguiden och relevansen av frågorna, varefter frågorna formulerades om något och 

kommunikationen fick en större plats i studien. Första kontakten med respondenterna skedde 

via telefon varvid syftet samt frågeställningarna presenterades. Samtliga tillfrågade deltog i 

studien. Respondenterna fick själva bestämma plats och tid för intervjun.  

 

Intervjupersonerna fick börja med att berätta om sin bakgrund och tid i branschen. Vidare 

berättade respondenterna hur de upplevde tröttheten under arbetet och vilka strategier de har 

både före och under arbetspasset. Respondenterna fick ge en definition på bra och dålig 

kommunikation samt vilka följder tröttheten kan ge kommunikationen i cockpit. Olika 

aspekter rörande kommunikationen togs upp, t.ex. språk, kultur och hierarki. Vi ville låta 

respondenterna reflektera någorlunda fritt, vilket vi anser har varit mycket betydelsefullt för 

vår egen förståelse av flygbranschen och dess trötthetsproblematik. Under samtliga intervjuer 

var vi båda författare närvarande medan en av oss hade det huvudsakliga ansvaret.  

 

En digital diktafon användes vid samtliga intervjuer. Intervjuperson 1 fick senare under 

arbetet svara på kompletterande frågor angående kommunikation. Svaren på dessa är endast 

nedskrivna. 

 

Innan transkriberingen påbörjades diskuterades vilken metod som skulle användas. Den 

person som höll i intervjun fick även transkribera den. Detta skedde ordagrant men har i 

resultatet gjorts om till skriftspråk för att underlätta för läsaren. Innebörden är dock 

densamma. 

 

Intervjumaterialet delades in i olika teman för att få en överblick och en enhetlig struktur inför 

analysen. Vi gick sedan djupare in i respondenternas svar och har presenterat det som vi anser 

bidra med nya eller meningsfulla påståenden i trötthetsproblematiken och den pågående 

diskussionen.  
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3.4 Validitet och reliabilitet 
 

Vi har valt att genomföra sex intervjuer av semistrukturerad karaktär. Intervjuer ska fokusera 

på det som avses för att uppvisa godtagbar validitet. Vi anser att resultaten från dessa gett en 

rättvis bild av det som vi avsåg undersöka, och därmed en hög validitet.77 Kvale talar också 

om vikten av att ständigt ifrågasätta och kontrollera information som erhållits för att öka 

validiteten, något vi tagit i beaktning.78 

 

En testintervju genomfördes för att i största möjliga mån validera frågorna. En kvalitativ 

studies validitet kan bedömas utifrån fyra kriterier; trovärdighet, stabilitet av data, neutralitet i 

data samt överförbarhet.79 Om data är stabil över tid och över förhållanden och situationer 

kan den anses ha hög validitet. Skulle samma frågor ställas vid en annan tidpunkt är det 

möjligt att respondenterna svarar annorlunda; dock har piloterna en hållbar uppfattning om sin 

situation, även om reaktioner på olika sätt är beroende av sammanhanget.  

                                                

 

Vi är medvetna om det faktum att människor generellt har en ovilja att rapportera beteenden 

som betraktas som mindre önskvärda och negativa, samt en tendens att överrapportera 

beteenden som betraktas som positiva.80 Vi utgår ifrån att respondenterna talar sanningsenligt 

om sina upplevelser. Att tala fritt kan antas vara lättare när intervjusvaren, som i studien, 

behandlas anonymt.  

 

Neutraliteten i data påverkar också validiteten. Utomstående forskare ska kunna utvärdera och 

bedöma om studien i sin helhet är trovärdig, tillförlitlig och övertygande. Vi har inte strävat 

efter överförbarhet i studien, detta överlämnas istället till läsaren som får avgöra om resultaten 

och slutsatserna går att överföra till andra piloter och flygbolag.81 Kvale menar att 

överförbarhet för många kvalitativt inriktade forskare är av mindre betydelse, eftersom syftet 

ofta är att studera det unika och särskiljande i just den miljö eller grupp som undersöks.82 

 

 
77 Bo Johansson & Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och språklig 
utformning, 4. ed. (Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB, 2006), s. 108. 
78 Kvale, s. 214. 
79 Nathalie Hassmén & Peter Hassmén, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 
2008), s. 156; Michael Quinn Patton, Qualititive Research & Evaluation Methods, 3. ed. (London: Sage 
Publications, 2002), s. 546.  
80 Hassmén, s. 229f. 
81 Ibid, s. 155ff.  
82 Ibid, s. 155f. 
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Kraven på intervjuer är att de ska erbjuda tillförlitliga resultat, dvs. uppvisa godtagbar 

reliabilitet. De ska ge en riktig bild av källan och förmedla korrekt och användbar kunskap om 

studerade fenomen. Andra forskare ska kunna replikera studien.83  

 

Reliabiliteten påverkas av intervjuarnas erfarenhet samt förmåga att ställa relevanta frågor. En 

mer öppen struktur för intervjun har medvetet utformats för att få en djupare inblick i 

respondenternas upplevelser utan att styra för mycket. Vi såg därför en fördel i att 

intervjuerna baserades på en intervjuguide med likadan struktur för att öka reliabiliteten. 

Frågorna följde olika teman och var förutbestämda men det fanns utrymme för följdfrågor. 

 

Enligt Hassmén & Hassmén finns det uttalanden, uttryck osv. i intervjuerna som man 

kvalitativt kan bedöma, och överensstämmer forskarnas bedömningar kan reliabiliteten anses 

vara hög. Eftersom författarna varit närvarande vid samtliga intervjuer och även analyserat 

resultaten tillsammans, anses tolkningsreliabiliteten vara hög. Vidare är upprepbarhet och 

pålitlighet centrala begrepp för reliabiliteten.84 

 

Även om det är önskvärt att öka objektiviteten och därmed intervjuresultatens reliabilitet kan 

för mycket fokus på denna minska kreativitet och föränderlighet.85 Vi har även 

uppmärksammat de tio standardreaktioner på kvalitativa intervjuer som Kvale presenterar.86 

 

3.5 Metodanalys 
 

Det kan vara av betydelse att intervjuerna sköttes av två personer. Båda författare var dock 

närvarande vid samtliga tillfällen. Med hjälp av intervjuguiden kunde dessutom strukturen på 

samtalen följas genom hela datainsamlingen. Den som hade huvudansvaret vid respektive 

intervju transkriberade för att minimera feltolkningar av vad som sades.     

 

Intervjuerna tog mellan 45 och 70 minuter. Vissa av intervjuerna tog längre tid än planerat. 

och delar av intervjumaterialet har inte kunnat användas i resultaten eftersom det inte speglat 

studiens syfte. Däremot har det extra materialet gett oss en djupare inblick i trötthetens 

problematik och förståelse för hur pilotyrket fungerar.  

                                                 
83 Ibid, s. 253. 
84 Ibid, s. 136.  
85 Kvale, s. 213. 
86 Ibid, s. 257. 
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Det finns skillnader mellan flygbolagens företagskultur och hur de tillämpar regelverken med 

hjälp av fackliga avtal. Ett av önskemålen inför urvalet var därför att respondenterna skulle ha 

olika arbetsplatser. Resultatet blev att tre av sex piloter arbetade på samma flygbolag vilket vi 

tar upp till diskussion i analysen.  

 

Eftersom urvalet delvis grundats på vår kontakts bekantskapskrets kan intervjupersonerna 

antas vara homogena gällande livsstil och intresse. Detta speglas också genom att samtliga 

piloter är män mellan 31 och 37 år. En större bredd hade varit intressant även här.  

 

En av piloterna påpekade att vissa frågor hade behövt längre betänketid. En annan idé hade 

därför kunnat vara att frågorna skickats i förväg. 

21 (44) 



4 Resultat 
 

4.1 Vikten av kommunikation 
 

Kommunikation är en central del i piloternas arbete. Pilot 1 talar om vikten av att 

kommunicera klart och tydligt för att undvika missförstånd och för att inte trampa någon på 

tårna. Pilot 2 anser att kommunikation är grunden för säkerheten och Pilot 6 säger att 

kommunikation är A och O. Samtliga piloter säger också att en viktig del i samarbetet är att 

kunna tala öppet. Pilot 3 menar att kommunikationen får hela samarbetet att fungera och att 

en fundamental del är att kunna stå upp för sig själv och säga ifrån i en olustig situation, även 

om kollegan är din högsta chef. Enligt Pilot 6 är kommunikation till för att alla ska förstå vad 

som händer och för att undvika överraskningsmoment men också för att se till att alla är 

vakna och mår bra. 

 

“Kan man inte kommunicera går det inte att flyga helt enkelt.” Pilot 2 
 

4.1.1 Bra kommunikation 
 

Bra kommunikation för många är när procedurerna följs, piloterna är pålästa och säger det 

som ska sägas utan att krångla till det. Pilot 4 anser att bra kommunikation är när allting flyter 

vid läsandet av checklistor och tillägger att bra kommunikation är specifik. Viktigt är likaså 

att använda varandras tillgångar samt vara medveten om den andres begränsningar. Pilot 1 

anser att kommunikation är bra när den är tydlig och relevant, när man respekterar den andres 

värderingar och inte förringar dem. Betydelsefullt är också att informationen sker i rätt tempo 

för att inte distrahera eller stressa varandra. Pilot 2 tror att det ger bättre förutsättningar att 

handskas med trötthetens inverkan om hela besättningen är goda kommunikatörer. 

”Konstruktiv kritik är nyckeln till allt”, säger Pilot 3. 

 

“Bra kommunikation mellan piloter är att jag vet vad han ska säga innan han ens har sagt 

det, faktiskt! Det är ju det som är så otroligt viktigt att veta vart den andra står någonstans 

och det gör man ju genom att berätta.“ Pilot 3 
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4.1.2 Dålig kommunikation 
 

För mycket information eller prat kan vara mindre bra, majoriteten anser ändå att tystnaden är 

lika med dålig kommunikation och något som kan bidra till tråkig stämning. Pilot 5 tycker att 

en sämre kommunikation orsakar trötthet eftersom det leder till funderingar på vad den andra 

menar, men att otydlighet är bättre än tystnad. Att dålig kommunikation i sin tur kan öka 

tröttheten är något som Pilot 1 känner igen. Orsaken är en ökad koncentration på orden och på 

vad som sägs, vilket tar mycket energi. 

 

Pilot 1 belyser problematiken på följande sätt: i kommunikationen mellan piloter ska man inte 

behöva skärpa tonen till högsta nivå och en viktig del är att vara lyhörd för att se när den 

andra inte är komfortabel. Han anser även att personlighet spelar en stor roll, att kunna ta 

kritik och lyssna på andras åsikter men också att vara intresserad av vad andra tycker och 

tänker. Dessa egenskaper är framförallt betydelsefulla för en kapten. Fungerar inte detta blir 

arbetet besvärligare och tar energi. Man måste säga ifrån, men väntar istället extra länge för 

att undvika konflikter.  

 

4.2 Hur påverkas kommunikationsförmågan under trötthet? 
 

Flera nämner att kommunikationen blir kortare och att tålamodet minskar vid trötthet, vilket 

märks i ansiktsuttryck och tonläge. Det blir svårare att lyssna, mindre engagemang och 

mindre feedback. Pilot 5 blir mer lättirriterad, på sämre humör och mer inåtvänd. Han anser 

även att det tar längre tid att förstå saker, komma med bra lösningar och fatta beslut och att de 

felaktiga tolkningarna ökar. Pilot 2 har inte samma överseende med misstag och Pilot 6 tror 

att han kan bli butter och grinig. Många upplever att det blir mindre prat, framförallt på 

nätterna och detta kan bidra till ökad risk att missa viktiga detaljer. Ett uttryck som används 

för att beskriva vad som händer under trötthet är; ”att gå tillbaka till basics”. Tröttheten 

minskar kapacitet att förstå vad den andra menar. 

 

”Jag är inte särskilt användbar när jag är trött […] man är betydligt sämre tycker jag i alla 

fall, generellt sett, när man är trött.” Pilot 3 
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4.3 Hur påverkas kommunikationen mellan piloter under trötthet? 
 

Vi har delat upp resultatet i tre delar; socialt, fel och missförstånd samt kultur och språk. 

 
4.3.1 Socialt  
 

Samtliga respondenter tycker att kommunikationen blir sämre vid trötthet. De flesta menar att 

det framförallt är den sociala kontakten som blir lidande. Pilot 2 finner den sociala delen som 

grundläggande för arbetet i cockpit och något som dagligen berörs. Idag läggs mycket 

resurser på den tekniska kommunikationen, där det redan finns klara procedurer hur man bör 

meddela sig med varandra, både under vanliga arbetspass och i en nödsituation. Pilot 6 

upplever att det blir mindre prat i cockpit när någon är trött och grinig eller har vaknat på fel 

sida. Man håller sig till SOP och endast det nödvändigaste blir sagt. Även Pilot 4 tycker att 

det blir mer fokus på procedurerna. Vissa tankar som kunde ha varit till nytta för arbetet 

kommer därmed inte fram. Är man trött blir man dessutom mer spänd, något som kan 

missuppfattas av den andra. Det blir inte lika trevligt, piloterna håller sig strikt till reglerna 

och utnyttjar inte varandras kapacitet till fullo vilket gör att samarbetet blir sämre. Man 

informerar inte heller kabinen i samma utsträckning och är inte lika serviceinriktad i 

kontakten med passagerarna och marken. Pilot 4 menar att man helt enkelt inte anstränger sig 

lika mycket för att göra ett bra jobb.  

 

Briefingen blir enligt Pilot 3 inte lika utförlig när man är trött, man orkar inte säga vissa saker 

och missar eventuellt något. En bra briefing är enligt Pilot 4 inte en lång briefing utan en som 

den andra förstår och som innehåller relevant information. Genom att vara pigg repeteras 

procedurerna inför start och landning och en bättre bild över vad man tänker göra kan målas 

upp. 

 

4.3.2 Fel och missförstånd  

 

Enligt piloterna är den tekniska kommunikationen väl uppstyrd, följs procedurerna är det 

svårt att missa viktiga detaljer. ”Flygmässigt tror jag inte att det påverkar”, säger Pilot 4. 

Även om kommunikationen minskar vid trötthet blir det viktigaste sagt. De flesta upplever 

inte att säkerheten berörs men många rapporterar samtidigt att det blir mer fel och 

missförstånd och att det slarvas med procedurerna när piloterna är trötta.  
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En av piloterna gör ett försök att beskriva den tekniska kommunikationen; stel, standardiserad 

och väldigt exakt. Man får inte blanda in känslor i checklistor, det heter en sak och ingenting 

annat. Detta för att man ska märka när den andra börjar slarva.  

 

“Vi har ett system som kallas challenge och respons, och får du inte någon respons på den 

utmaningen kan man säga, då är det någonting som är fel. Det här är någonting som vi blir 

drillade från dag ett att det är så otroligt viktigt.” Pilot 3  

 

Missar i kommunikationen uppstår när det händer mycket på en och samma gång, men inför 

en landning hinner man inte reflektera, reaktionen kommer först efteråt. Pilot 2 exemplifierar 

hur en situation kan se ut ”På bussen till hotellet kan en kollega säga; ’Jaha det var det du 

menade när du sa så där på inflygningen!’[…] ’Jaha jag trodde att du menade så här.’ ’Ja, 

okej, vi är trötta’.” Efter en sådan händelse bör man enligt Pilot 2 tänka ett steg längre, 

fundera på vad mer som missades och analysera vilka konsekvenser detta kunde ha bidragit 

till.  

 

Pilot 4 tror att det krävs mycket innan en punkt på checklistan missas men säger att det händer 

att man slarvar med procedurerna, inte följer dem lika noggrant som brukligt och flyger in för 

snabbt. Även andra upplever att de oftare ser fel på checklista och instrument. Responsen från 

kollegan blir fel och många saker kommer i fel ordning och måste därmed upprepas, vilket i 

sin tur ökar arbetsbelastningen. Felen tilltar när piloterna är trötta och man backar inte heller 

upp varandra på samma sätt som när man är pigg. ”Även om det inte behöver ske en olycka 

varje gång, påverkas kommunikationen helt klart av trötthet”, säger Pilot 5. 

 

Det kan hända saker som kanske flygsäkerhetsmässigt inte påverkar så mycket. 

[---] En olycka kommer ju sällan ensam utan någon incident som leder till en 

annan som leder till en annan och sen så har man en större incident. Så att det 

är klart att det blir lidande, det blir det helt klart, vid trötthet. 

Pilot 3 

 

Pilot 2 anser att kommunikationen och trötthetens växelverkan är ofrånkomlig inom 

flygbranschen och tyvärr något som kan förorsaka en olycka. Den ekonomiska pressen bidrar 

till komplexiteten. Enligt honom måste flygbolagen få upp ögonen och ta tag i problemet. 
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Men det har kommit till en gräns att, personligen tror jag att det kommer att 

hända någonting stort om de inte backar ett steg, det blir ju fler och fler olyckor 

också. [---] …den ekonomiska pressen påverkar hela den här biten; tröttheten, 

kommunikationen, allting och i slutändan flygsäkerheten. Så jag skulle vilja att 

[…] det las ner mer vikt på det här, för att det här är verkligen en dold 

problematik de pratar om i korridorerna, men det blir aldrig någonting riktigt 

gjort för att det kostar för mycket pengar. 

Pilot 2 

 

I bilaga 3 ges fler exempel på missförstånd pga. trötthet.  

 

4.3.3 Kultur och språk 
 

Trötthetens inverkan på kommunikationen är väldigt komplex, bland annat talas det om sämre 

språkförståelse och kulturella olikheter. På flygbolaget där Pilot 2 arbetar finns 49 olika 

nationaliteter. Många piloter med olika bakgrund, kultur och modersmål gör det extra svårt att 

meddela sig med varandra. Det krävs mer för att förstå vad den andre säger, vilket gör att 

missförstånden ökar. Olika kulturer hanterar även tröttheten på olika sätt. ”Det är inte så 

enkelt men det går att generalisera”, säger Pilot 2. Han betraktar mångkulturen som en 

utmaning men anser att det mitt i denna komplexitet ändå fungerar förvånansvärt bra. Pilot 4 

tycker att han blir sämre på engelska när han blir trött och har svårare att förstå när 

engelsktalande piloter pratar utanför checklistorna. Ironin i det engelska språket, många olika 

dialekter och uttryck gör att man inte alltid förstår vilket bidrar till att kommunikationen 

brister. ”I Thailand och Burma är uttalet väldigt annorlunda vilket gör det svårare att höra 

vad som sägs över radion”, fortsätter Pilot 4. 
 

[---] ett koreanskt flygplan, ett stort flygplan som hade flugit hela natten […] de 

höll inte sin höjd, de missade den… det var ju både språkproblem och att de var 

trötta förstås. Jag kan inte analysera det men jag gissar bara […] vi fick 

varning att; ”De är för nära er”, så att vi fick flytta på oss för annars hade vi 

krockat med dem. […] Och det tror jag hade med trötthet att göra, definitivt. 

Pilot 4 
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4.4 Livsstil och förberedande strategier 
 

Pilotyrket är ett arbete med långa dagar och arbetsmoment som kräver mental styrka. Vid 

kortdistans kan arbetet vara stressande, ofta har man flera flygpass per dag och därmed 

upprepade start och landningar med påverkan av ökat lufttryck. Under långdistansflygningar 

är det i stället långa timmar med stillasittande och stor omställning av den biologiska klockan 

när man passerar flera tidszoner på kort tid som inverkar mest på tröttheten.87  

 

Att förbereda sig genom att sova och ta hand om sig med träning och rätt kost ökar 

förutsättningarna att klara av det krävande arbetet88 i cockpit under många långa eller 

stressiga timmar.  

 

4.4.1 Flygbolagens strategier  
 

För att få en bild av hur flygbolagen arbetar med att förebygga tröttheten hos piloter och vilka 

förutsättningar piloterna har, frågade vi respondenterna om det på respektive företag finns 

generella rekommendationer eller hälsofrämjande strategier som piloter kan ta del av för att 

förbereda sig inför en flygning. 

 

Ingen av piloterna anser att flygbolagen har några direkta förebyggande strategier eller 

rekommendationer för att minska trötthetsproblematiken under arbetet. Pilot 2 säger att det är 

upp till varje individ att hitta sina strategier, ofta är man helt oförberedd på hur tufft pilotyrket 

faktiskt är. Bolaget där tre av respondenterna arbetar har en hälsogrupp för kabinpersonal som 

tagit fram råd och tips. Däremot finns ingen specifik hälsogrupp ämnad för piloter. Hälsa och 

livsstil är inte heller någonting som tas upp i utbildningen.  

 

Flygbolagen rekommenderar att man tar varje tillfälle i akt att vila och i manualerna står det 

skrivet att man ska vara utvilad innan arbetet. Däremot står det ingenting om hur länge man 

bör sova, hur man bör äta eller att man skall träna ett visst antal dagar per vecka, vilket Pilot 3 

tycker är synd. Han nämner att företaget uppmuntrar till träning genom att dela ut 

friskvårdsbidrag men anser att detta egentligen kan betyda vad som helst.  

                                                 
87 Caldwell, s. 85. 
88 Jan Henriksson, Carl Johan Sundberg, “Allmänna effekter av fysisk aktivitet”, i FYSS - Fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, red. Agneta Ståhle (Stockholm: Yrkesföreningar för fysisk  
aktivitet, 2008), s. 11ff.; Åkerstedt, 1995, s. 97ff. 
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Pilot 2 säger att ansvaret att komma utvilad och frisk till arbetet helt läggs på individen. Man 

får inga verktyg för att klara av jobbet. De större flygbolagen erbjuder möjligen 

subventionerad träning men längre än så sträcker de sig inte, enligt Pilot 2. Det finns inte 

heller tillgång till utbildad friskvårdspersonal som massage- eller arbetsterapeuter.  

 

Man förlitar sig på att samhället får ta den kostnaden, den biten. Individen får 

själv inse att man behöver det och söka det på egen hand, vilket är väldigt svårt 

när man flyger långt till exempel och borta. 22 dagar på en månad så är jag ju 

inte hemma och på olika destinationer. Ja, jag är väldigt ärlig, verkligheten ser 

ut så här. 

Pilot 2 

 

4.4.2 Sömn 
 

Att lyssna på kroppen och sova när man är trött är betydelsefullt enligt pilot 1 men säger 

samtidigt att planering är grundläggande för att få bra sömn precis innan en flygning. Redan 

två dygn innan kan vara nödvändigt att planeringen initieras. Har man slarvat med 

förberedelserna finns det inte mycket att göra, säger han.  

 

Att planera sin vila är alltid A och O, men inför en krävande natt- eller långdistansflygning är 

det svårt att få någon kvalité på sömnen. En viktig del är att hålla stressen borta för att inte 

öka svårigheterna att somna. Man måste nöja sig med den sömn man får, menar Pilot 1. Han 

säger att det är något som han har lärt sig att acceptera, oftast räcker det med 4 timmars sömn 

för att klara av arbetet. 

 

För andra är det betydligt mer angeläget med åtta timmars sömn. Pilot 5 anser att det är viktigt 

att vara flexibel med mat- och sovtider. För honom är det centralt att sova åtta timmar innan 

arbetet för att fungera optimalt. Samtliga piloter betonar vikten av att vara utvilad och talar 

om flera parametrar som blir lidande vid otillräcklig sömn. 

 

Hur bra man klarar nattflygningen är väldigt individuellt. Många piloter nämner att skillnaden 

är stor beroende på om man är morgon- eller kvällsmänniska. Oavsett personlighet är det 

nästintill omöjligt att inte påverkas av bristen på ljus, de många timmarna av stillasittande, jet 
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lag, dålig luft och störande ljud. Åkerstedt bekräftar också att det är biologiskt omöjligt att 

inte påverkas av jet lag.89  

 

Pilot 3 berättar att en viktig förberedelse är att vara ute i god tid vilket gör honom lugn, 

utvilad och mindre stressad. En fördel med pilotyrket är att det lätt går att koppla bort när man 

är ledig. För Pilot 2 däremot påverkar yrkesvalet hans liv på alla plan; fysiskt, mentalt, socialt 

och ekonomiskt. Även om han planerar vila, träning och annat så noggrant som möjligt slås 

allt i spillror vid förseningar och schemaändringar, något som är vanligt förekommande. 

Enligt Pilot 2 går det inte att planera allt detta.  

 

”Det är en sådan press, social press för att få det här jobbet att gå ihop och så tillkommer då 

allt det andra i yrkesproblematiken, som man får leva med, för så är det att vara pilot.”  

Pilot 2  

 

4.4.3 Träning och kost  

 

Den mest uttalade strategin för att klara av arbetets påfrestningar och trötthetsproblematik är 

att planera sitt sovande. För att kunna förbereda sin vila på bästa sätt måste även faktorer som 

träning och kost ordnas mer eller mindre noggrant. Pilot 1 tycker att det kan vara bra att träna 

på dagen för att bli tröttare och lättare kunna somna kvällen innan flygning, han undviker 

också att dricka kaffe för sent på eftermiddagen. Pilot 4 berättar att en lättare träning är att 

föredra innan en flygning eftersom han annars behöver äta betydligt mer och oftare under 

arbetet, vilket i sin tur bidrar till trötthet. Enligt Åkerstedt är det fördelaktigt att undvika för 

stora mängder av föda under nattskiftet eftersom det ökar sömnigheten.90  

 

Flera piloter nämner att en ordentlig frukost före en dag- eller morgonflygning är väsentligt 

för att börja arbetsdagen på ett ultimat sätt och hålla sig alert så länge som möjligt. 

 

Respondenterna är aktiva mer eller mindre regelbundet för att må bättre i det dagliga livet 

men endast Pilot 2 nämner träning som en strategi för att orka med arbetet och minska 

tröttheten under flygningen. Samtliga piloter i studien skulle träna mer om det gavs möjlighet. 

                                                 
89 Åkerstedt, 2001, s.90. 
90 Åkerstedt, 2001, s. 85. 
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Ett stort problem anges vara de oregelbundna arbetstiderna som gör det väldigt svårt att få 

kontinuitet i träningen.  

 

4.4.4 Stoppet på destinationsorten 

 

Vid flygningar österut är det vanligast att anpassa dygnet efter lokaltid under stoppet för att 

kunna ta del av dagsljus och det sociala livet. 1-2 dagar innan hemresan vänds dygnet tillbaka 

för att anpassas till hemresan som oftast sker på natten. Oavsett vilken strategi piloterna 

använder sig av påverkas man antingen av för lite solljus eller trötthet vid hemkomst. Vid 

förseningar upplever flera av piloterna problem med förberedelserna inför en flygning. 

Dröjsmål på 4-6 timmar kan orsaka stora svårigheter. Istället för att komma till incheckningen 

utvilade, kan piloterna ha varit vakna 10 timmar redan innan arbetet påbörjas. Hemfärden kan 

sedan ta upp till 14 timmar.  

 

”Ibland har jag varit uppe i 30 timmar innan jag kommer hem. Det går inte att planera det 

ärligt talat. Det är min erfarenhet.”  

Pilot 2  

 

4.5 Direkta åtgärder mot trötthet 
 
4.5.1 Att tala öppet om trötthet 
 

Samtliga piloter talar om vikten av att kunna säga till när man är trött. Att vara öppen och 

ärlig uppskattas av kollegorna och gör det lättare att planera vem som ska flyga den aktuella 

sträckan. Den som är mest lämpad flyger. Att prata öppet om trötthet är också något som 

förespråkas i den obligatoriska CRM-utbildningen91. Är man förberedd kan man hålla ett 

vakande öga på sin trötta kollega och på så sätt hjälpa varandra eller turas om att vila. Ingen 

av piloterna anser det vara ett problem att erkänna att man är trött, tvärtom har Skandinavien 

ett väldigt öppet klimat i cockpit. Flera av respondenterna talar också om värdet av att ha en 

bra personkemi för att känna sig trygg och kunna dela med sig om man har haft det jobbigt 

eller känner sig trött. Pilot 2 brukar lägga in tröttheten i sina briefingar för att uppmärksamma 

de andra. 

 

                                                 
91 Inf. 1. 
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Nu är vi trötta så vi får hjälpa varandra, för det är ingenting som ingår i arbetet 

att man gör det. Jag brukar vara ärlig och säga: ”Jag är trött så ni får hålla ett 

öga på mig, var snäll och peka ut någonting”. Vad som helst, jag bryr mig inte. 

Det finns ingen prestige i det. 

Pilot 2 

 

I övriga Europa ser det oftast ut på liknande sätt även om två av piloterna berättar om en 

något större hierarkisk trappa i England och att bl.a. Spanien, Frankrike och USA allmänt har 

en större ”machokultur”. Där är det inte alltid självklart att erkänna att man är trött.  

 

I Asien är det hierarkiska gapet betydande enligt de piloter i studien som arbetet där. Att som 

kapten erkänna att man är trött eller sliten är otänkbart. Pilot 2 berättar att hans briefingar inte 

mottogs lika positivt där som i Europa.  

 

4.5.2 Sysselsättning och kroppsrörelser 
 

Personkemin är viktig för att ha en bra dialog och ett bra samarbete men också för att ha något 

att prata om. Har man mycket gemensamt går tiden snabbare och tröttheten hinner inte heller 

göra sig påmind på samma sätt. Men Pilot 4 menar att även om bra kommunikation kan 

motverka trötthet kan det ibland också bli för mycket prat vilket kan vara tröttande i sig. Han 

säger att det är viktigt att få en stund för sig själv under de många timmarna i luften och 

kanske läsa några sidor ur en bok. 

 

Efter start kommer en lugnare period och det är ofta här som tröttheten gör sig extra påmind. 

För att hålla sig alerta under dessa perioder med mindre arbete och mindre prat håller 

piloterna sig sysselsätta genom att läsa, lösa korsord eller sudoku.  

 

Under långdistansflygningar blir det många timmar av stillasittande, vilket också bidrar till 

ökad trötthet. 92 En viktig strategi är därför att regelbundet röra på sig för att piggna till och få 

igång blodcirkulationen. Piloterna berättar om övningar sittande eller stående i närheten av 

arbetsplatsen. Knäböjningar och lufttrampningar är några av de övningar som nämns.   

 

                                                 
92 Lowden, s. 98. 

31 (44) 



Personligen märker jag att om de har sagt till mig två gånger och jag har inte 

reagerat, då sträcker jag på ryggen, ställer upp ryggstödet ännu ett steg så att 

jag sitter obekvämt, tar bort handtagen, […] sitter man rakryggad håller man 

sig piggare. Och då kan jag sitta och börja göra såhär ett par gånger (sträcker 

armarna ovanför huvudet). Då plötsligt börjar hjärtat att pumpa mer blod, det 

kommer mer syre och då är jag med 10 minuter till då tills vi är nere på marken. 

Pilot 2 

  

Pilot 2 berättar att under en flygning på upp till 14 timmar med enkel besättning (flygningar 

längre än 14 timmar skall enligt lag ha dubbelbesättning93) är det endast tillåtet att vara ifrån 

sin stol under 20 minuter sammanlagt, vilket han säger vara omöjligt. Flygbolaget ser dock 

mellan fingrarna på detta och Pilot 2 och hans kollegor försöker komma ut från sin stol så ofta 

som möjligt. 

 

Pilot 2 berättar också att han försöker använda de hjälpmedel som finns till hands, till 

exempel ”noise cancelling headset”, bullerresistenta hörlurar som minskar tröttheten eftersom 

de tar bort motorljud och brus. 

 

4.5.3 Controlled napping  
 

Den mest officiella och genomarbetade strategin enligt piloterna är så kallad controlled 

napping vilket innebär att piloterna får möjlighet till en stunds vila, 15-30 min. Proceduren för 

hur controlled napping ska gå till finns noga beskrivet i flygmanualer. Det är alltså något som 

piloterna har rätt till.94 I vissa flygplansmodeller har piloterna tillgång till ett utrymme längre 

bak i kabinen med sängar, i annat fall kan piloterna sitta kvar i cockpit men luta sig bakåt, ta 

av sig hörlurarna och sluta ögonen en stund medan den andre piloten håller ett extra öga på 

handhavandet av flygplanet. Pilot 3 och 4 berättar att kabinpersonalen under dessa perioder 

kommer in med jämna mellanrum för att se till så att inte båda piloter somnar. Vanligt är att 

man vilar så att man är pigg inför landning som tillsammans med start beskrivs som det mest 

krävande momentet under flygningen. Piloterna anser att det är ett väldigt bra system som 

fungerar utmärkt och är båda trötta turas man om att ta vilopauser.    

 

                                                 
93 Luftfartstyrelsen, Flygarbetstidsregler. 
94 Inf. 1. 
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Det kanske inte är så varaktigt men alltså om man… innan inflygning eller 

innan man ska göra någonting som kräver lite mer koncentration så är det bra 

faktiskt, det har jag märkt är jättebra, det är kanon. Då skulle folk bara veta att 

man sover på jobbet… [skratt]  

Pilot 5 

 

4.5.4 Kost 
 

Samtliga piloter har någon form av strategi kring maten ombord, en del dricker mycket kaffe 

medan andra föredrar att dricka en kopp eller en Coca Cola precis innan landning för att få 

störst effekt. Just innan landning är det fler som också äter något sött som godis eller kakor 

för att få upp blodsockret. Andra berättar att de hellre äter frukt och dricker vatten. Att äta kan 

även få konsekvenser som ökad trötthet varför det är viktigt att tänka på just vad man äter.95 

Pilot 1 säger att han blir tröttare av att äta och helst vill ta en sovpaus. Han äter också för att 

inte bli uttråkad och för att tiden ska gå lite fortare. Pilot 2 är noga med vad han äter under 

flygningen och vet vad som får honom att må som bäst. För att hålla sig någorlunda alert 

undviker han kolhydrater, såser och annat som får honom att känna sig väldigt mätt och tung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Åkerstedt, 1995, s. 97. 
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5 Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att belysa hur piloter upplever att kommunikationen i cockpit 

påverkas av trötthet. Vårt andra syfte är att ge exempel på vad piloterna gör för att motverka 

trötthet under arbetet. Vi har undersökt både förebyggande, livsstilsrelaterade strategier samt 

direkta åtgärder. 

 

Inom den existerande forskningen framkommer tröttheten som ett av de främsta spörsmålen 

för piloter. Flygbranschen har hittills varit motvillig att på ett kraftfullt sätt ta tag i problemet. 

Slutrapportens, Scientific and Medical Evaluation of Flight Time Limitations, 

offentliggörande har i högsta grad gjort debatten aktuell. Forskarna har listat en rad åtgärder 

över hur tröttheten ska kunna minska. Bl.a. rekommenderas att en striktare schemaläggning 

impliceras. Några av denna studies piloter anser också att den främsta åtgärden för att komma 

till rätta med tröttheten är just en schemareglering. Resultatet i studien följer den befintliga 

forskningen och en pilot talar om ett dolt problem som berör livet på många plan. 

 

Att trötthetens inverkan på kommunikationen är påtaglig råder det efter studiens 

sammanställning ingen tvekan om. Många av de parametrar som nämns rör den sociala 

kommunikationen. Piloterna tycker också att det är den som främst påverkas. Öppenhet 

bedöms som en för branschen ovärderlig punkt när det gäller att hantera tröttheten under 

flygningar. Samtidigt uppger piloterna att det blir mer irritation och mer missförstånd vilket 

kan antas försvåra denna uppriktighet. 

 

Trots fokus på en öppen kommunikation och vikten av CRM inom flygbranschen, talades det 

alltså om konsekvenser som ökade missförstånd och svårigheter att förstå kollegan. 

Intervjusvaren visar också att tålamodet blir mindre, det är heller inte lika lätt att tolerera 

andras fel. Enligt Dimbley och Burton är det en färdighet att förstå andras feedback och ge 

lämplig respons. Förmågan till detta kan mycket väl försvåras under trötthet när tålamodet 

minskar. En större medvetenhet om hur tröttheten påverkar samspelet i relationer kan därmed 

vara önskvärt. Möjligen är det också den sociala kommunikationen flygbolagen kan lägga 

ytterliggare fokus på.  

 

Den tekniska kommunikationen upplevdes inte beröras i lika hög grad. Den är också väl 

uppstyrd genom standardprocedurerna. Flertalet nämner ändå att det slarvas med dessa när 
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piloterna är trötta. Inom flyget är säkerhetstänkande högt och man får inte glömma bort den 

säkerhetsdiskussion som konstant finns med i bakgrunden. Detta kan omedvetet ha påverkat 

respondenterna och lett till en underrapportering av missar i den egna kommunikationen 

under trötthet. 

 

Att planera sin sömn är den mest uttalade förebyggande strategin, hur viktig planeringen är 

styrs av arbetspassets längd. Piloterna talar om noggrann planering gällande sömn inför ett 

nattskift eller längre flygning. Oavsett hur väl man planerar kan det vara svårt att få någon 

kvalitetssömn. Vetskapen om att behöva gå upp tidigt och vara utvilad inför en lång flygning 

kan göra det svårare att koppla av och sova gott. Även måttlig stress, som t.ex. att oroa sig för 

sömnen, leder enligt Åkerstedt till att det tar längre tid att somna. Stressen gör dessutom att 

man vaknar oftare, vilket stör djupsömnen. Stress kan också vara en faktor som ökar vid dålig 

kommunikation. Tröttheten bidrar ytterligare till svårigheter att interagera socialt med risk för 

ökade missförstånd. En ond cirkel kan i värsta fall påbörjas. Genom att ta hand om sin hälsa 

med hjälp av kost och fysisk aktivitet kan stressens och sömnens negativa växelverkan 

förbättras.  

 

De flesta piloterna i studien upplever inte att trötthetens påverkan på kommunikationen 

förvärrar säkerheten. Forskning visar ändå att trötthet har samma inverkan som alkohol. 

Sömnapporten jämställer trötthet med 0.9 ‰ alkohol i blodet, branschen behöver därmed ta 

detta på större allvar. Enligt piloterna har de aldrig varit så pass trötta att de somnat utan 

förvarning. Caldwell nämner att microsleeps är en omedveten effekt. Det kan krävas upp till 

20 minuters sömn innan man själv uppfattar att man har sovit. Det är alltså möjligt att 

piloterna slumrat till utan att ha varit medvetna om det. Trötthetens effekt kan därför också 

antas påverka medvetenheten om missar och fel i kommunikationen. Något som stöds av 

studiens resultat: reaktionen kommer enligt en av piloterna först efteråt. Det bästa vore enligt 

honom om någon utomstående tittade på vad som händer med kommunikationen i cockpit. 

 

I flygmanualer står det tydligt att man inte ska sätta sig i flygplanet om man känner sig för 

trött. Trots detta är det ytterst ovanligt att piloter åberopar trötthet som ett skäl att inte arbeta. 

I realiteten verkar det alltså inte vara så lätt att erkänna när man inte är kapabel att flyga.  

Vilka strategier piloterna använder är individuellt. Under flygningen är Controlled napping 

den mest använda metoden, Åkerstedt skriver också att 20 minuters sömn kan räcka för att 

övervinna tillfällig trötthet. Vad man äter påverkar också vakenhetsgraden, det är därför 
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viktigt att tänka på kosten. Även om majoriteten är medveten om vilken sorts mat fungerar 

bra är det inte alltid en hälsosam kost. Leander skriver också att matvanorna försämras när 

man arbetar på tider när andra är lediga. Att istället tänka långsiktigt skulle kunna förebygga 

sjukdomar som är vanliga för skiftarbetare.  

 

Även det sociala livet har stor inverkan på planeringen av vila. Piloterna lyfter fram hur 

centralt det är att få vardagen att fungera men också hur svårt det är att ha ett fungerade 

socialt liv med familj och vänner. Vid förseningar tvingas man dessutom vara vaken under 

längre tid. Det försvårar ytterligare förberedelsen av vila och bidrar till situationens 

komplexitet. Vi anser att det inte finns någon enkel lösning på problemet. Även om en del av 

flygbolagen och deras fackförbund gör upprepade försök att förbättra bör hela branschen ta de 

nya föreslagna regleringarna på högsta allvar både för att minska tröttheten och för att öka 

möjligheten till social samvaro.  

 

Vi vill framhålla vikten av social samvaro, eftersom den tillsammans med regelbunden fysisk 

aktivitet kan förebygga psykosomatiska sjukdomar som stress. Vi talar om fysisk aktivitet 

som strategi för att öka piloternas välmående och förebygga trötthet. Fysisk aktivitet är något 

som studiens piloter främst använder för att öka sitt välmående under fritiden. Däremot är det 

svårt att få kontinuitet i träningen. En rekommenderad åtgärd kan därför vara att försöka få 

regelbundna motionsvanor, inte bara hemma utan även på destinationsorten.  

 

Flygbolagen lägger ned relativt stora resurser på att öka vakenhetsgraden under flygningen. 

Piloterna har också stor kunskap om hur de bäst hanterar den akuta tröttheten. För att få en 

ökad kännedom om livsstilsåtgärder samt en ökad motivation till regelbunden fysisk aktivitet 

tror vi att det behöver läggas större vikt vid de förebyggande strategierna.  

 

Bolaget där tre av studiens piloter arbetar uppfattas enligt respondenterna som ett av de bästa i 

Sverige. Trots denna utmärkelse fattas ett hälsopromotivt tankesätt även här. Detta kan i sin 

tur ge en bild av hur resten av branschen ser ut. Tillsammans med en hårdare konkurrens kan 

de ekonomiska påfrestningarna det talas om bidra till sjukskrivningar och ökade omkostnader 

i form av rekrytering. Att förankra ett promotivt tankesätt i organisationen behövs och kan 

gynna både individen och branschen. 
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Människan fungerar som en helhet och hälsa kan inte delas upp efter ett arbetsliv och en 

fritid, som är oberoende av varandra. Vi anser det vara mycket förvånande att internationella 

flygbolag inte arbetar mer aktivt med hälsa. Denna studies syfte har fokuserats på piloternas 

perspektiv, något som kan ge en felaktig bild av verkligheten. Oavsett om det finns 

hälsofrämjande strategier är detta ingenting som piloterna i studien har någon kännedom om. 

 

Orsakerna bakom långdistanspiloters trötthet är enligt Caldwell sömnbrist och störningar i 

dygnsrytmen kopplad till flygning över tidszoner. Kortdistanspiloter talar om sömnbrist och 

hög arbetsbelastning. Vilken uppfattning piloterna i studien har angående säkerhet samt 

planering av vila tycks bero på tre parametrar; form av anställning (en av piloterna är anställd 

på kontrakt), om man flyger kort- eller långdistans samt vilket flygbolag man är anställd på. 

De förberedande strategierna skiljer sig också betydligt åt; kortdistanspiloterna upplevde inte  

heller att privatlivet påverkades i samma utsträckning, vilket sannolikt beror på att de inte 

behöver planera nästa flygning lika grundligt som långdistanspiloterna. 

 

En av piloterna utmärker sig genom att tala om ökande sjukskrivningar på grund av 

branschens effektivisering och sätt att hantera tröttheten. Han är väl insatt i debatten och har 

personligen drabbats vilket gör att hans objektivitet kan ifrågasättas. Samtidigt är studiens 

piloter förstahandskällor som kan kritisera och problematisera kring branschens synsätt på ett 

mycket adekvat sätt. Deras subjektiva upplevelse måste tas på allvar, eftersom det är deras 

verklighet. Det borde också ligga i flygbolagens intresse att se över hur dessa effektiviseringar 

påverkar sjuktalen, frågan är om dessa besparingar är lönsamma i längden.  

 

Piloterna vi talat med välkomnar att ett preventivt tankesätt impliceras i flygbranschen för att 

bekämpa problemet med trötthet. Minskar tröttheten kan även den negativa inverkan på 

kommunikationen avta. Komplexiteten i sammanhanget berörs bl.a. av trötthet, brist i 

kommunikationen, språk och kultur, personlighet och personkemi samt flygbolag.  

 

Att ta upp livsstil och hälsa i utbildningen och som preventiv strategi inom flygbolagen tror vi 

skulle ge piloterna bättre förutsättningar i hantering av trötthet. För att öka medvetenheten, 

möjligheten samt motivationen till en hälsosammare livsstil bör ett preventivt tankesätt först 

och främst grundläggas inom branschen. Ett första steg dit kan vara att ta de föreslagna 

schemaregleringarna från SubpartQ-utvärderingen på allvar. 
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Vi anser att vi har lyckats fånga relevanta delar av verkligheten genom de intervjuade 

piloternas upplevelser. Vi hoppas därmed kunna bidra till den pågående diskussionen om 

trötthetens konsekvenser i flygbranschen med ökad kunskap och förståelse.  

 

I en av intervjuerna framkom det att sjukskrivningarna bland piloter har ökat; att 

uppmärksamma detta och orsakerna bakom problematiken är en viktig aspekt. Även 

orsakerna till flygbolagens ointresse att åtgärda detta är viktigt att ta reda på. Flygbolagen har 

ekonomiska intressen och sjukskrivningar och nyanställningar kostar pengar. En inledning 

skulle därför kunna vara en kartläggning över flygbolagens friskvårdsprogram och närmare 

undersöka hur flygbranschen ställer sig till fysisk aktivitet, vad som görs idag och vilka 

förbättringar som skulle kunna implementeras för att finna ett hälsoekonomiskt perspektiv.  

 

5.1 Fortsatt forskning 
 
Det vore värdefullt att genomföra en interventionsstudie med fokus på utbildning i kost och 

motion, integrerat med fysisk aktivitet i praktiken, eftersom kunskap är en viktig 

motivationsfaktor till ökad fysisk aktivitet. Detta skulle kunna förebygga vanligt 

förekommande problem som värk i nacke och rygg, men också kunna bidra till minskad 

trötthet. 

 

Ytterliggare interventioner bör integrera destinationsorten. Exempelvis genom att på plats 

informera och sprida intresset för fysisk aktivitet och en hälsosammare livsstil, erbjuda 

rabatter på närliggande träningsanläggningar och på andra sätt aktivera besättningarna med 

hjälp av friskvårdsprogram. 
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Frågeställningar: 

• Hur påverkas piloternas kommunikationsförmåga under trötthet?  

• Hur påverkas kommunikationen mellan piloterna under trötthet? 

• Vilka strategier använder piloterna för att minska tröttheten under flygningar;  

både förebyggande, livsstilsrelaterade strategier samt direkta åtgärder? 

 

VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Cockpit 
Trötthet 
Kommunikation 
Kommunikationsförmåga  
Strategier mot trötthet 

 

 
VARFÖR? 
Varför har ni valt just dessa ämnesord? 
Uppsatsens utgångspunkt är att utreda trötthetens inverkan på kommunikation hos piloter i cockpit, 
vilket gör ovanstående ämnesord relevanta i sammanhanget. 

 
HUR? 
Hur har ni sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

PubMed 
 
 
 
 
 
 
 
Google Scholar 

fatigue AND cockpit 
fatigue AND aviation 
fatigue AND communication AND cockpit 
fatigue AND communication AND aviation 
fatigue AND strategies 
fatigue AND aviation NOT (pilot study) 
strategies AND fatigue AND aviation 
 
trötthet +kommunikation +cockpit 
strategier mot trötthet +flyg 

39 
432 
2 
12 
21 
409 
20 
 
19 
116 

8 
25 
2 
3 
4 
17 
2 
 
1 
1 

 
KOMMENTARER:  
Det finns många studier om kabinpersonalens och piloters trötthet. Det var dock svårt att hitta studier 
med liknande syfte. Litteratursökningen börjades med sökorden ”fatigue”och ”aviation”. Det gav 
alldeles för många resultat (30.300) så sökningen gjordes mer specifik. Genom PubMed hittades 
många användbara internationella studier om trötthet och genom Google Scholar hittades flera svenska 
studier och artiklar. 

 



Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 
Ålder 
Familjeförhållanden 
Livsstil: kost, motion, sömnvanor 
Kapten eller styrman  
Erfarenhet av pilotyrket, schemat, vanligaste destinationer  
 
Känner du dig trött under flygningen? 
− När?  
− Hur ofta? 
 
Hur påverkas ditt arbete när du är trött? 
 
Strategier för att minska tröttheten  
 
Finns det allmänna rekommendationer på ditt bolag för att minska tröttheten?  
− Förebyggande; träning, kost, sömn 
− Under flygningen 
 
Hur förbereder du dig inför en utresa? 
− Sömn  
− Träning  
− Kost 
− Mentala förberedelser 
 
Hur skiljer sig förberedelserna åt beroende på incheckningstid? 
− Morgon, kväll, natt 
− Utresa, stoppet, hemresa 
 
Upplever du någon skillnad om du slarvat med dessa förberedelser?  
 
Vilka strategier använder du vid trötthet under flygningen?  
− Vila 
− Kost  
− Sysselsättning 
 
Hur viktiga är kollegorna när du känner dig trött? 
 
Kommunikation 
 
Hur viktig är kommunikationen i ditt arbete? 
 
 

 



Hur definierar du bra respektive dålig kommunikation i ditt arbete? 
 
Hur påverkas din kommunikationsförmåga när du är trött? 
 

- Förmåga att ta emot, förstå och ge relevant information 
- Ökade missförstånd och misstag 

 
Vilka konsekvenser kan kommunikationsproblem ge? 
 
Kan du ge exempel på en händelse? 

- Misstag  
- Missförstånd 
- Frustration 
- Irritation 
- Oro 
 

Märker du någon skillnad i kommunikationen när din kollega är trött? 
- Förmåga att ta emot, förstå och ge relevant information 
- Ökade missförstånd och misstag 

 
Kan du ge exempel på en händelse? 

- Misstag  
- Missförstånd 
- Frustration 
- Irritation 
- Oro 

 
Upplever du att stämningen i cockpit påverkas av hur trött du är? 
 
Hur viktig är kollegornas roll gällande kommunikationen när du är trött? 

- Hur väl du känner dem – kroppsspråk underförstått m.m. 
- Personkemi 
- Hierarki 

 
Kan god kommunikation i sin tur hjälpa dig att hålla dig piggare under arbetet? 
 
Kan dålig kommunikation öka tröttheten under arbetet?  
 
Hur ser du på kommunikationen när du arbetar i Sverige jämfört med utomlands? 

- Annan kultur  
- Annan hierarki 
- Språk 
- Förståelse för att du är trött 
 

 



Bilaga 3 
 
Missar i kommunikationen pga. trötthet 
 

Pilot 2 säger att kommunikationen dagligen påverkas av att vara trött men tar upp ett 

exempel: Under en inflygning till Dubai inträffade en incident som kunde ha slutat olyckligt 

och som enligt pilot 2 kunde ha undvikits om besättningen varit pigg och alert. Det aktuella 

planet var utrustat med ett gammalt navigeringssystem vilket gjorde att inprogrammeringen 

av koordinater, som annars sker med enkla manövrar, skedde manuellt något som kräver 

betydligt mer tid och koncentration. Besättningen var trött efter att ha flugit 8, 9 timmar från 

Kuala Lumpur och kaptenen var dessutom inte bekant med flygplatsen vilket orsakade vissa 

oenigheter om hur inflygningen skulle gå till. Efter att i sista stund blivit ombedda att ändra 

landningsbana ber kaptenen flygledningen om hjälp med radarvektorer för att underlätta. 

Detta är inte markpersonalen på den moderna Dubai flygplatsen vana vid och börjar via radio 

istället ifrågasätta varför de inte flyger med ett modernt navigeringssystem och utnyttjar, 

enligt pilot 2, en trött besättning för att stationera ett exempel.    

 

Så det slutade med att jag flög, han (kaptenen) var fullt upptagen med att 

diskutera inflygningen på radio. Jag flög maskinen och programmerade det här. 

Så jag växlade mellan att trycka koordinater i gammal apparat, flyga, navigera 

och förbereda inför en landning med flightengineer när det gäller checklistor. 

Det tog för mycket arbetsbelastning, så vi var ju på väg att flyga en väldigt 

konstig väg in då. Och hela vägen in var vi efter. Alltså det där hade kunnat gå 

precis hur som helst om det hade varit dåligt väder eller europeiskt väder med 

dis och taskig sikt och sådär. Hela det där var en stor bomb, alltså man säger inte 

det om man inte vet hur det funkar riktigt, men det var som en latent bomb som 

bara låg och tickade där. Det kunde ha blivit ett väldigt, väldigt stort problem 

och allting uppstod på grund av kommunikation, trötthet i just det scenariot. Så 

pass komplext är det. 

Pilot 2 

 

Man glömmer säga till kabinchefen att nu är det 30 minuter till landning, […] vi 

ska kolla varandra, men det ligger ju på den piloten som inte flyger och ibland 

så påminner man ju varandra men ibland har vi missat det också och då är det 

 



 

plötsligt så att det har varit en kvart kvar och vi sätter på liksom… ja, feedback 

time och då kommer dom och säger ’va, ska vi landa om 15 minuter, ni har inte 

sagt det’ och då blir dom jäkligt stressade att få in alla vagnar innan landning 

och… det är ungefär typiskt trötthets.. stress och där brister ju… 

kommunikationen. 

Pilot 4 

 

Man måste ju också ha en sån här selektiv hörsel om man sitter och lyssnar hela 

tiden på radion, då blir man ju trött av det. Så därför så, varje gång dom ropar på 

oss så säger ju dom vårat flightnummer och då vaknar man till och hör helt 

plötsligt vad dom säger[…] man känner igen det och så blir man koncentrerad 

direkt. Ibland missar man då när dom ropar på en, då får man bara ta det en gång 

till. [---] Om du kommer till Frankfurt och dom ger dig en massa komplicerade 

såna här färdtillstånd […] och eftersom tempot är så högt hör du egentligen 

inte… om du inte vet ungefär vad han ska säga så hör du inte… […] då är det 

definitivt risk att man missar om man är trött också.  

Pilot 4 

 

Vi körde nattflygning till Spanien och Alicante, [---] både jag och kapten var 

väldigt trötta och så blev det lite miss i kommunikationen också. Det var jag 

som flög och det var jag som hade kontrollen där, han pratade i radion… Vi höll 

på att sjunka in mot Alicante och då är det lite bergigt där… så jag satte en viss 

höjd för att vi skulle sjunka och sen satte han en annan höjd. Då tänkte jag 

liksom att… en liten konflikt med; är det han eller jag som flyger…? Det var väl 

rätt tänkte jag utan att ifrågasätta det där. Sen när var vi på väg ner och fick en 

varning om vi var på väg mot en liten kulle, [---]det var väl till en viss del 

tröttheten som… som gjorde det… är man pigg så har man ju mer… å, varför 

gjorde han så där. […]… Det kanske inte går så långt men man kanske 

accepterar saker och ting lättare och det kan lätt bli fel, … för då tyckte jag att 

jag reagerade för sakta, skulle ha vart rappare när vi fick den där varningen… 

Det var bara min egen åsikt att man gärna hade reagerat så där fort… varför 

sitter man i tre sekunder när man vet, nästan vet vad som är på gång, man är 

trött och… seg i huvudet. 

Pilot 5 
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