
Holdninger  

Målsetting: 

 Reflektere rundt et tema som angår oss alle 

 Viktig tema for sikker flyging 

 

Teoretisk «tørt» og kjedelig tema? 

• Bør ikke være det, gjenstår å se 

• 45 min med foredrag og diskusjon 

• Vinkle og relatere tema til klubbflyging 
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Min bakgrunn 

 57 år fra Ski 

 ABC kurs seilfly på Notodden i 1976 

 Luftforsvarets Flygerskole i 1979 

 B737 i Braathens S.A.F.E og SAS fra 1991 

 Seniorkontrollant , TRE på B737, FE på SEP(land) 

 Medlem av LFK Flyhobbyklubb og Flyklubben Øst 

 MBA i Luftfartsledelse fra UiN 2015 
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Vi skal se på følgende: 

 Kort om hva holdninger er 

 Gode holdninger, og hvordan vi kan bidra til å skape det 

 Dårlige og farlige holdninger, og hva vi kan gjøre med dem 
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Kompetanse 

 Evne til å utføre en oppgave, jobb i henhold til de spesifikke krav som er gitt 

                  Eller summen av: Ferdigheter - Kunnskap – Holdninger 

 

 Talent, trening og erfaring spiller selvfølgelig en viktig rolle i å oppnå 
kompetanse krav 

                          HOLDINGER en viktig del av kompetanse 
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Vi bruker våre holdninger å oppnå: 
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Hva er holdninger? 
 What you feel towards what you do  

 Indre motivasjon 

 Din innstilling til saker og ting, lyst eller ikke lyst 

 Tanker, følelser 

 Handlinger som følge av det ovennevnte 

 

For bli god til noe kreves ofte en positiv innstilling til det du skal lære å mestre  

Holdningene påvirkes av personlighet, omgivelsene og erfaring 
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Visdomsord/ påstander? 
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 Don’t confuse my personality with my attitude.  
 My personality is who I am.  
 My attitude depends on who you are. 

 
(Dette er ikke svart/hvitt, stort preg av subjektivitet) 
 
 



 Holdinger kan inndeles i: 

 

 Gode eller positive holdninger 
 

 Dårlige eller negative holdninger 

 

Farlige holdninger  
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Hvorfor er gode holdninger viktig? 

 De utgjør en viktig del av vårt beslutningsgrunnlag 

 Høyere sannsynlighet for at vi følger lover og regler, prosedyrer, 
sjekklister SOP’s 

 De reduserer faren for at vi gjør ikke planlagte og impulsive handlinger 

 Reduserer faren for at vi tar unødvendige sjanser 

 Fremmer sikkerhet, sunt fokus, samarbeid, miljø, prestasjoner  
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Hvordan skapes gode holdninger? 

 Nøkkelpersonell går foran som gode eksempler 

 Walk the talk, gjøre som man sier 

 Skape eierskap til, og forståelse for gode holdninger 

 Motivere til å følge prosedyrer og regelverk 

 Skape entusiasme for å opptre profesjonelt 

 Gi positiv feedback når det er fortjent (også konstruktiv) 

 Seleksjon, profilering av de man ønsker med «på laget» 

 Praktisere «Just Culture» 

 

          

Skolesjefsseminar/Fi Refresher 4.nov 2017 



Just Culture - kortfattet 

 Et kulturbegrep nedfelt i ICAO SARP’s 

 Akseptere at det er menneskelig å feile 

 Skape en kultur for å rapportere egne feil 

 Ingen straff eller reprimander (bare dersom man med vilje begår lovbrudd) 

 La andre få vite 

 Unngå at andre gjør samme feil 

 Lære av feilene 

ESSESSIELT FOR Å FREMME GODE OG SUNNE HOLDNINGER 
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Eksempler på dårlige holdninger 
 Dårlig forberedt 

 Slurvete, tar shortcut’s 

 Kommer aldri tidsnok 

 Generelt negativ 

 Nedlatende 

 Lite samarbeidsvillig 

 Respektløs 
 

Finn ut årsaken til HVORFOR!! Finnes denne typen i flyklubb miljøet? 

Hva med oss selv, skolesjefer, instruktører og kontrollanter? 

 

 
 

 

 

Skolesjefsseminar/Fi Refresher 4.nov 2017 



Fem farlige holdninger: 
 

Anti-Autoritær: «kom ikke her, fortell ikke meg» 

 Denne holdninger finnes hos mennesker som ikke liker å bli fortalt 
hva de skal gjøre.  

 De har dårlig respekt for lover, regler, prosedyrer. De hever seg 
over «loven» 
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Impulsivitet  ”Hiver seg rundt ” 
 
 Man må gjøre noe nå, med en gang, forhastede beslutninger 

tas, bedre løsnings muligheter overses 

 Man gjør det første man tenker på 
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Usårbar  «Det skjer ikke meg» 

 Mange mennesker tror at ulykker kun skjer andre.  

 De vet at ulykker skjer, og at alle kan bli affektert.  

 Allikevel tror de ikke at de selv vil bli involvert.  

 Piloter som har denne oppfatning er mer utsatt for 
å ta sjanser og større risiko.  
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Machokultur  «Skal vise seg andre at de kan» 

Skolesjefsseminar/Fi Refresher 4.nov 2017 

 Piloter som alltid skal bevise at de er bedre enn hva andre tror  

 Piloter med denne holdningen vil prøve å bevise at de har rett 
ved å ta større risiko for å imponere andre  

 Dette har tradisjonelt vært sett på som en ren mannlig holdning 
men det gjelder like mye for kvinner ifølge FAA 

 

 

 



Resignasjon  «Hva er vitsen?» 
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 Piloter som tenker,» hva er vitsen?» ser ikke at de kan gjøre 
noen forskjell i hva som skjer med dem 

 Når ting går bra tenker de at det skyldes flaks 

 Når ting går galt tenker de at andre er ute etter dem, eller at 
det skyldes uflaks 

 De overlater til andre å ordne opp 

 De kan også gå med på urimelige forespørsler og krav for å 
være grei 

 



Viktig å poengtere: 

 Å være uenig betyr ikke nødvendigvis at man har dårlige holdninger 

 Legitimt å stille spørsmål dersom man er usikker eller blir utsatt for 
vranglære, det hender at vi tar feil eller…….. 

 MEN: Det er mange måter å uttrykke uenighet på, sjekk fakta FØRST 
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Dårlige versus FARLIGE holdninger 

 Dårlige holdninger trenger ikke være farlige i utgangspunktet, men.... 

 De skaper rom for irritasjon og endring av fokus 

 Kan ta bort oppmerksomhet som burde vært bedre rettet 

 Veien fra dårlige holdninger til farlige holdninger er kanskje kortere 
enn fra gode til farlige?? 
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Complacency - (Selvtilfredshet) 

Cambridge dictionary 

 A feeling of calm satisfaction with your own abilities or 
situation that prevents you from trying harder 

 

Dictionary.com 

 A feeling of quiet pleasure or security, oftenwhile unaware 
of potentional danger, defect or the like: self-satisfaction 
with an existing situation, condition etc. 
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Hvordan takle farlige holdninger 

 Kom ikke her – Følg reglene de er der for en mening 

 Impulsivitet -  Ta det med ro, ta deg tid til å tenke først 

 Usårbar – Det kan faktisk skje meg 

 Macho – Det er ikke verdt å ta sjansen 

 Resignasjon – Jo, jeg kan faktisk gjøre en forskjell 
 

Det er viktig at klubbledelse og nøkkelpersonell tør å ta tak i eventuelle avvik 

Hva gjorde JEG etter low pass og loop‘en i lav høyde? 
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Oppsummering 

 Hva er kompetanse? 

 Hva er holdninger? 

 Eksempler på gode holdninger 

 Eksempler på farlige holdninger 

 Hvordan skape gode holdninger? 

 Hvordan tar dere tak i avvik? 
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Takk for oppmerksomheten 

 Fly SAFE and SMART 
Kjetil, Mob: 95714133, e-mail: kjetil.e.a@gmail.com 
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