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PHILIPPE DOMOGALA, KOORDINATOR FOR bedrifts-
medlemmer i organisasjonen «International Federation of Air 
Traffic Controllers Associations» (IFATCA), jobber kontinuerlig 
med å bekjempe det han kaller en misforstått holdning om at 
frykt bidrar til å bedre flysikkerheten. 

 – I virkeligheten er det tvert imot. Denne kulturen fører til 
at folk unngår å rapportere hendelser i frykt for represalier, noe 
som i sin tur er direkte truende for sikkerheten. Skal man finne 
løsninger og gjøre viktige tiltak mot potensielle farer må man 
jo få greie på alle hendelser, sier Domogola under sitt foredrag 
under Flyoperativt Forum på Scandic Airport Hotel på Garder-
moen.

 Philippe Domogala og organisasjonen hans arbeider for å 
fremme «Just Culture» – en moderne form for sikkerhetskultur 
– der definisjonen er som følger:

 Å straffe flygeledere og piloter for handlinger, unnlatelser 
eller beslutninger som er tatt i samsvar med den erfaring og 
trening som er gitt, gjennom å personlig tiltale, og gi bøter eller 
lisenssuspensjon, kan føre til at også andre inspireres til ikke å 
rapportere feil og avvik.

 – Det er derfor fundamentalt viktig å fremme utviklingen av 
et miljø der hendelser faktisk rapporteres, og at de nødvendige 
prosessene for undersøkelse og utvikling av forebyggende tiltak 
(slik som re-trening, forbedret tilsyn, etc.) er på plass, fastslår 
Domogala.

 IFATCA arbeider for at det blir et utbredt system der hendel-
ser og avvik blir rapportert konfidensielt, slik at sikkerheten aldri 
kommer i andre rekke.

Europa lærte av «Delta-saken»
Nederland 1998, «Delta-saken»: En Delta Airlines B767 avbrøt 
takeoff i Amsterdam, da en KLM B747 ble dirigert på tvers av 

Vil fryktkulturen til livs
I mange regioner er det en utbredt fryktbasert ukultur innenfor flybransjen, der 
personer risikerer personlig straffeforfølgelse og individuell tiltale når det gjøres feil. 

TEKST: CHRISTIAN RUSCETTA

ET SPØRSMÅL OM SIKKERHET: Undersøkelser viser at beskyldninger, straffeforfølgelse og straffedommer ikke forbedrer flysikkerheten, snarere tvert imot. 
Illustrasjonsfoto: Adobe
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KOORDINATOR: Philippe Domogala i organisasjonen International Federation 
of Air Traffic Controllers Association (IFATCA). Foto: Christian Ruscetta

rullebanen etter en feil av en flygeleder. Nye stop-barer med 
tvetydig merking, samt nye fremgangsmåter, hadde skapt forvir-
ring. Flygekontrolltjenesten (ATC) rapporterte hendelsen og for-
ventet en endring i prosedyrene. Interngranskingen identifiserte 
systemiske svakheter, men i tillegg ble en flygelederinstruktør 
og en trainee formelt siktet to år etter hendelsen, for å ha satt 
flysikkerheten i fare. I første rettsinstans ble de begge dømt til 
å betale en bot på 4000 euro hver, i tillegg til å sone 20 dager i 
fengsel. I neste rettsinstans – lagmannsretten – ble dommene 
stadfestet. Som en direkte følge av disse dommene falt antall 
hendelsesrapporter i nederlandsk luftfart med hele 50 prosent i 
årene etter hendelsen.

 – I Europa lærte vi ekstremt mye fra den saken, og har mak-
tet å sakte men sikkert endre systemet i positiv retning. Men selv 
om vi her hos oss har fått bort store deler av ukulturen, er ho-
vedproblemet at beskyldningskulturen eksisterer mange andre 
steder i verden, spesielt i de regionene der flytrafikken vokser 
mest, sier Domogala, og sikter først og fremst til Asia.

 Prognoser fra International Air Transport Association (IATA) 
viser at Asia i 2034 vil ha samme årlig passasjerantall som 
Nord-Amerika, Latin-Amerika og Europa til sammen. 

 – Med en tredobling av antallet fly innenfor eksisterende 
infrastruktur i Asia, er det åpenbart at også antallet hendelser vil 
øke kraftig. For å bevare god flysikkerhet er vi nødt til å få bukt 
med beskyldningskulturen i denne regionen, sier Domogala. 

Må innføre sunn fornuft
Beskyldninger, straffeforfølgelse og straffedommer forbedrer 
ikke sikkerheten. Det er ifølge IFATCA veldokumentert at dette 
tvert imot har motsatt effekt. 

 – Folk vil unngå å rapportere hendelser nettopp for å beskytte 
seg selv. Etter et antall hendelser som ikke blir rapportert vil det 
til slutt komme en alvorlig ulykke. Det er dessuten også svært 
uheldig at individuelle personer blir belønnet for å ta beslutnin-
ger helt utenom utarbeidede prosedyrer. Det kan stimulere til at 
man begynner å ta risiko av rene økonomiske årsaker, eller for å 
fremheve sin egen person, sier Philippe Domogala, og fortsetter;

 – Sikkerhet er noe man aldri skal gå på akkord med. Det må 
være et kontinuerlig arbeid for hele tiden å forbedre flysikkerhe-
ten. «Just Culture» er en av de absolutt beste, beviselige måter å 
forbedre sikkerhet på, da fri rapportering er helt nødvendig for 
å ha et grunnlag å diskutere hendelser på, før nødvendige tiltak 
kan iverksettes.

 NYLIGE SAKER I ASIA

Japan 2001:
Japan Airlines Boeing 747 og DC-10, nestenkollisjon i luften. To flygeledere ble 
tiltalt og senere dømt til fengselsstraff.

Korea 2011:
To C172 kolliderte i luften over et flytreningsfelt. Ulykken ble forårsaket av 
pilotfeil (flygerstudenter), men likevel ble en flygeleder straffeforfulgt.

Kazahkstan 2012:
Et militært AN72 krasjet under landing i Shymkent, grunnet tekniske feil i flyet, 
kombinert med menneskelig svikt. Den sivile flyvelederen som sist hadde kontakt 
med flyet ble straffeforfulgt og dømt til 10 års straffearbeid.

Taiwan 2014:
Et TransAsia ATR72 krasjet nær Magong Airport da pilotene besluttet å fortsette 
flyvningen tross advarsler om at de befant seg under minimumshøyden. Like fullt 
var det to flygeledere som ble straffeforfulgt.

Russland 2014:
En business jet FA50 krasjet. Flygeleder Svetlana Krivsun, som var under 
opplæring, risikerer syv år i fengsel dersom hun blir funnet skyldig.

Kina 2016:
Runway Incursion på Shanghai Airport mellom en A330 og en A320 under avgang. 
A330s klarering for å krysse rullebanen ble gitt 36 sekunder før takeoff-klare-
ringen, på to forskjellige radiofrekvenser. Da ATC oppdaget konflikten ble A330 
beordret til å holde igjen, men pilotene lyttet ikke, og fortsatte ferden. A320 fikk 
så instruks fra tårnet om å avbryte takeoff, men kapteinen vurderte det til sikkert 
å fortsette takeoff over det kryssende A330-flyet. Det ble en klaringsmargin på 
fattige 60 fot (19 meter) mellom de to flyene. Kinesiske myndigheter fratok to 
av flygelederne lisensen, samt straffet ikke mindre enn 13 andre ATC-ansatte 
med alt fra advarsler og degradering til oppsigelser. En flygeleder ble sparket og 
fratatt retten til å jobbe som flygeleder på livstid. Kapteinen på A320 ble på sin 
side belønnet med hederspris og æresmedalje for sin opptreden, og fikk også 3 
millioner Yuan (410.000 Euro) i belønning.
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HVORDAN BLIR FLYSIKKERHETEN påvirket av menneske-
lige faktorer hos pilotene, som stressmestring, krisehåndtering, 
evnen til å fatte raske og korrekte avgjørelser, i interaksjonen 
med sikkerhetsprosedyrer og teknologien?

 Dette var temaet i foredraget som Nathalie de Ziegler holdt 
under Flyoperativt Forum. De Ziegler er flyoperativ rådgiver for 
French Bureau Enquete Analyse (BEA). Hun er utdannet flyger, 
men gikk i 2011 over til å granske ulykker og uønskede hendelser. 
De Ziegler jobber nå som rådgiver og ekspert på dette feltet, og er 
spesialisert innenfor studiet av pilotenes atferd og ytelse under 
kritiske hendelser. 

 I foredraget fortalte de Ziegler om det komplekse arbeidet 
hennes byrå driver med for å avdekke årsaker til ulykker og 
uheldige situasjoner. En ting er flyets avanserte teknologi. En 
helt annen er pilotenes reaksjoner og handlingsmønstre i kri-
sesituasjoner, basert på deres erfaring, trening og utdanning, 
og personlige atferd. De Ziegler gikk gjennom flere eksempler 
på små og større hendelser der fly har kommet ut av kontroll 
i luften, og hvordan pilotene håndterte situasjonen. De Ziegler 
understreker at hensikten med granskinger er å finne svar og 
årsaker til hendelser ned i den minste, lille detalj, slik at man kan 
gjøre nødvendige tiltak for å minimalisere risikoen. Her spiller 
alt inn; pilotenes forklaringer, voice og flight data recorder, samt 
statistikk og tekniske undersøkelser.

Pilotenes handlingsmønster 
i et sikkerhetsperspektiv
To fly begynte å gjøre ukontrollerte bevegelser i luften i form av steiling og krenging, og 
pilotene fikk store problemer med å gjenvinne kontrollen. Det ene landet trygt på bakken, 
mens det andre krasjet og alle ombord omkom. Hvorfor? 

TEKST: CHRISTIAN RUSCETTA
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GIKK GALT: 162 personer mistet livet da Air Asia Flight 8501 styrtet i Javasjøen. Foto: Achmad Ibrahim/Associated Press 
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GRANSKER DETALJENE: Nathalie de Ziegler er tidligere flyger og jobber nå 
med ulykkesgransking for French Bureau Enquete Analyse (BEA). Foto: Knut 
Backer (Flyoperativt Forum)

To like hendelser – to ulike skjebner
De Ziegler sammenlignet to hendelser med store likhetstrekk, 
men ulike utfall: Air Asia i 2014, der 162 mennesker omkom, og 
JetLink i 2011, der flyet landet trygt på bakken.

Begge flyene begynte å gjøre ukontrollerte bevegelser i luften 
i form av steiling og krenging, og pilotene fikk store problemer 
med å gjenvinne kontrollen. Pilotenes atferd og handlingsmøn-
ster i de to cockpitene bidro sterkt til å henholdsvis forsterke 
krisesituasjonen ytterligere (AirAsia), og til å bringe kontrollen 
tilbake (JetLink).

Kraftig ukontrollert klatring og steiling
De Ziegler viste en rekonstruksjon i form av 3D-animasjon fra 
Air Asia-ulykken, basert på instrumentloggen, der flyets beve-
gelser plutselig utviklet seg til en farlig situasjon. Det begynte 
med at kapteinen ba flykontrollen om tillatelse til å endre høyde. 
Dette for å unngå urolig vær som var forventet forut på kursen. 
Flykontrollen kunne ikke gi slik tillatelse på grunn av annen 
trafikk. Flyet steg plutselig raskt og begynte å steile. I cruisehøy-
den på 32.000 fot misforsto pilotene en såkalt ECAM-prosedyre 
- et elektronisk system som overvåker flyets funksjoner, og som 
overfører informasjonen til pilotene slik at de har et grunnlag 
for å rette opp feil og avvik. Feilen førte til at automatikken ble 
frakoblet, klatret raskt og ukontrollert fra 32.000 fot til 38.500 fot 
og steilet, før det falt hurtig nedover igjen. Samarbeidet i cockpi-
ten fungerte dårlig. Deres motstridende input på flight controls 
vanskeliggjorde også situasjonen.

Samspill mellom pilotene
JetLink-flyet klatret klatret også kraftig fra 13.000 fot til 22.500 
fot i løpet av 2 minutter og 36 sekunder, før det steilet. I samme 
tidsrom sank hastigheten fra 555 km/t til 231 km/t. Først klarte 
ikke pilotene å rette opp flyet, som krenget og rullet kraftig. Pi-
loten som førte flyet under denne flighten var usikker på hvor-
dan han skulle håndtere maskinen i den gitte situasjonen. Den 
andre piloten, en tidligere militærflyver med erfaring fra tøffe, 
militære flymanøvre, overtok spakene da han hadde bedre forut-
setninger for å håndtere situasjonen. Ved hjelp av en «recovery 
manoeuver» fikk han flyet i riktig stilling i luften, og med et godt 
samspill greide de to pilotene sammen å kjempe for å gjenopp-
rette kontrollen.

Faktorer
Været: Air Asia fløy i soloppgang, mens JetLinks flyvning fore-
gikk om natten.

Pilotutmattelse: Air Asia-pilotene hadde første økt på denne mor-
genflyvningen. Jet Link-pilotene hadde en 12 timers økt bak seg.

Distrahering: I Air Asia-flyet var ikke den overvåkende piloten 
på plass i setet, da han forsøkte å løse feil i panel bak i cockpit. 
I JetLink-flyet var det ingen spesielle tekniske problemer på vei 
opp mot marsjhøyden.

De Ziegler viste også til andre sammenligninger, som alder, 
erfaring og antallet flytimer de fire pilotene hadde, og at en av 
pilotene hadde militærflygerbakgrunn. Begge pilotparene hadde 

ulik nasjonalitet, og dermed også ulike morsmål. Alle de fire pi-
lotene var trent i å håndtere steiling. Det kom frem at Jet Links 
piloter viste mental evne til å reagere og tilpasse seg situasjonen 
under stort stress, og gjenvinne kontrollen over flyet.

Det er aldri bare én årsak til en flyulykke, det er en kjede av 
hendelser som fører til at det til slutt går galt. Nathalie de Ziegler 
understreker viktigheten av å granske alle små og store detaljer 
og sider ved ulykker og hendelser, ikke bare de målbare tekniske. 
Tap av kontroll og kontrollgjenoppretting handler om mer enn 
teknikk, flyruter og styringsprosesser. Besetningens kompetanse 
og evner har innvirkning. 

FLYOPERATIVT FORUM
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LOUISE CULLINAN FORTALTE UNDER Flyoperativt 
Forum om det arbeidet som gjøres for å hjelpe mennesker med 
å komme seg gjennom traumatiske opplevelser, og kampanjene 
for å endre holdningene i bransjen for å få enda flere til å søke 
profesjonell bistand. Cullinan er styreleder i Air Line Pilots As-
sociation (ALPA), som bistår 31 flyselskaper, og er dypt involvert 
i noe som heter kritisk hendelsesprogram - Critical Incident Re-
sponse Program (CIRP). 

 Formålet med dette programmet er «å redusere ettervirk-
ningen etter en hendelse, ulykke eller ulykkesetterforskning, 
og hjelpe personen til å komme på rett kjøl før stressreaksjoner 
ødelegger karriere, familier og egen helse. Hennes budskap var 

å skape oppmerksomhet om at enhver stressreaksjon er en helt 
normal reaksjon på en unormal situasjon». 

«Å oppsøke lege kan være karrieretruende»
I flybransjen har det i årevis vært en utbredt tendens blant piloter 
som har hatt traumatiserende opplevelser i jobb, om å ikke søke 
profesjonell hjelp. 

 Piloter har fryktet at det å oppsøke lege kan være direkte kar-
rieretruende, og at de kan bli fratatt sertifikatet. De har i stor grad 
foretrukket å bare snakke med hverandre, fordi de har fordelen 
av å snakke «samme språk» i form av at de kjenner fagakrony-
mer og kan den teknisk terminologien. I tillegg er tilliten mel-
lom pilotene ekstremt høy, det ligger i pilotenes DNA å stole på 
hverandre 100 prosent. 

Ifølge Louise Cullinan jobber hennes CIRP-gruppe hardt for 

I kjølvannet av en krise
Mennesker som jobber direkte med krisesituasjoner i flybransjen, er flinke til å bearbeide 
tøffe opplevelser internt med egne kollegaer. De er derimot ikke like gode på å oppsøke 
profesjonell hjelp. 

TEKST: CHRISTIAN RUCETTA
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OPPFØLGING: Tidligere var det mest fokus på oppfølging av passasjerer etter alvorlige hendelser, og i mindre grad på å følge opp de profesjonelle aktørene, 
siden de har blitt trent til krisehåndtering. Aloha 234-ulykken i 1994 ble en oppvåkning. Illustrasjonsfoto: Adobe
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FREMMER PROFESJONELL OPPFØLGING: Louise Cullinan forteller om CIRP, 
et kritisk hendelsesprogram som brukes etter krisesituasjoner i flybransjen. 
Foto: Knut Backer

at ansatte i flyselskaper og flyprodusenter skal bli mer bevisste på 
å motta profesjonell oppfølging. 

Aloha 243-ulykken var en oppvåkning
CIRP er i dag aktive for å bistå alle som er involvert direkte el-
ler indirekte i flyulykker og hendelser. Det gjelder mannskap, 
brann- og redningsfolk, helsepersonell, politi, og etterforskere 
som gransker hendelsen i etterkant. 

 Programmet kom på plass i 1994, som en konsekvens av 
den dramatiske Aloha 243-ulykken i 1988, der deler av flyet 
gikk i oppløsning i luften. Mange passasjerer satt fastspent i se-
tene under åpen himmel. På en mirakuløs måte greide pilotene 
å lande flyet, og kun én person omkom. En av pilotene fortsatte 
pilotkarrieren tross denne opplevelsen, og er aktiv flyver den 
dag i dag, mens den andre piloten sluttet, og begynte med noe 
helt annet. 

 Denne ulykken ble en oppvåkning, og man begynte etter 
hvert å jobbe målrettet for at besetningsmedlemmer og andre 
som er involvert i flyulykker, får den hjelpen de trenger. Det 
hadde stort sett vært fokus på passasjerer, og i mindre grad på de 
profesjonelle aktørene, siden de har blitt trent til krisehåndtering 
og vært gjennom de fleste scenarioer gjennom øvelser. 

Benekter at noe er galt
Cullinan beskrev at typiske reaksjoner i etterkant av en hendelse, 
er at man benekter at det er noe galt, og at alt er helt ok. I realite-
ten har personene begynt å utvikle søvnforstyrrelser, hodepine, 
utmattelse, økt tilbaketrukkenhet, sinne, vanskeligheter med 
å løse enkle problemer og økt alkoholkonsum. Dette er sikre 
tegn på at personen trenger profesjonell hjelp, og det er ifølge 
Cullinan ekstremt viktig å hjelpe raskt, før familier og liv blir 
ødelagt. Cullinan jobbet tett med mange besetningsmedlemmer 
i Continental 1404-ulykken i 2008, som fikk store problemer i 
etterkant. Flyet kjørte ut under avgang fra Denver i USA, men 
utrolig nok omkom ingen. Den som ble hardest skadet var kap-
teinen, som også ble hyllet for sin kontrollerte nødlanding. CIRP 
gjør en viktig jobb for flybransjen. 

– Åpner seg mer i naturlige omgivelser
Lederen for Flyoperativt Forum, Morten Kjellesvig, har 30 års 
erfaring som etterforsker av hendelser og flyulykker. Han un-
derviser også i havarietterforskning og vitneintervjuer ved City 
University London. Han fremhever spesielt én ting i ALPAs me-
toder, som Cullinan var inne på i sin presentasjon.

 – Jeg tror det er av uvurderlig betydning at man i CIRP-pro-
grammet tar menneskene ut av den mer formelle intervju-
settingen, og heller går en tur ute i det fri, der man fører en helt 
vanlig, menneskelig samtale. Noen turer blir korte, andre turer 
blir lange. Mennesker åpner seg mer når dialogen foregår i mer 
naturlige omgivelser. Det er en interessant metode som sikkert 
mange andre kunne lært mye av, sier Kjellesvig. 

 – Etter Louise Cullinans viktige og interessante presentasjon 
er det et relevant spørsmål til NLFs medlemmer og flyklubber 
om hvor godt skodd vi er. Har klubbene en plan dersom ulykken 
skulle være ute?
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ALOHA 243: Ved Aloha 243-ulykken i 1988 gikk deler av flyet i oppløsning. 
En av pilotene fortsatte å fly etter hendelsen, mens den andre sluttet. Foto: 
Wikimedia Commons

POPULÆRT FORUM: Flyoperativt Forum på Gardermoen var godt besøkt av 
folk fra flybransjen. Foto: Christian Ruscetta


