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Inte ovanligt att piloter somnar under 

flygning 

SAS-piloten som somnade under en flygning mellan Köpenhamn och Stockholm hade 

flugit fyra rutter på en dag. Enligt Svensk pilotförening är det vanligt att piloter somnar 

i tjänst.  

– Det här händer inte varje vecka, det händer varje dag, säger Bo Säbb, ordförande för 

föreningens säkerhetskommitté.  

Tre timmars sömn och fem iplanerade flygningar under samma dag var enligt SAS-piloten 

orsaken till att han somnade under en flygning mellan Köpenhamn och Stockholm. 

När andrepiloten kom tillbaka från ett toalettbesök fick han ringa på två gånger innan piloten 

vaknade och öppnade, skriver Aftonbladet och hänvisar till en rapport som den norska 

tidningen Verdens Gang fått tillgång till. 

SAS har kommenterat det inträffade med att man inte kommer att vidta några åtgärder mot 

piloten. 

På Svensk pilotförening tycker man att händelsen är beklaglig, men påpekar samtidigt att fem 

flygningar på en och samma dag, som var det piloten hade planerade, inte tillhör 

ovanligheten. 

– Det kan bli mer än så, sex flygningar är inte heller ovanligt. Vi kan bara hålla med om att 

det är en extrem arbetsbelastning, säger föreningens ordförande Gunnar Mandahl. 

I rapporten beskriver piloten själv hur han blev "extremt trött" och "fick kämpa för att hålla 

ögonen öppna". 

Bo Säbb, ordförande för Svensk pilotförenings säkerhetskommitté, menar att antalet 

flygningar per dag är avgörande för säkerheten. 

– Start och landning är den krävande delen, ju fler flygningar desto snabbare blir du trött, så är 

det, säger han. 

Dessvärre är piloter som somnar i tjänst inte ett sällsynt fenomen, menar han. Däremot är det 

få piloter rapporterar om sin tupplur. 

– Det förekommer många sådana här fall som aldrig kommer till myndigheternas kännedom. 

Vi har exempel på piloter som inte svarat i radion på flera timmar som förklarats bort med de 

mest konstiga förklaringar, men vi i branschen vet vad det handlar om. 
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Att SAS-piloten vågade berätta om vad som hänt är alltså någonting positivt, understryker 

både Bo Säbb och Gunnar Mandahl. 

 


