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 Abstract 
 

Under 2005 omkom 34 personer i olyckor med fritidsbåtar. Av de 981 

sjöräddningsinsatserna som genomfördes 2005 utgjorde cirka 70 % 

räddningsinsatser för fritidsbåtar. Det ställs idag inga som helst krav på formell 

kompetens på den som vill framföra en båt så länge den inte är längre än tolv 

meter och bredare än fyra meter. Båten får dessutom lov att gå hur fort som helst. 

Sammanlagt äger de svenska hushållen ungefär 718 000 fritidsbåtar. Bland 

motorbåtsägarna har nästan 130 000 ingen utbildning för att köra båt. Syftet med 

den här rapporten är att analysera orsaken till de allvarliga olyckor till sjöss där 

fritidsbåtar är inblandade samt att undersöka vilka åtgärder man skulle kunna ta 

till för att förebygga sjöolyckor. Jag har genom tillgängligt material och intervjuer 

analyserat olycksorsaker, samt i samspråk med sakkunniga lagt fram förslag för 

att förebygga sjöolyckor. De sakkunniga har bestått av myndighetspersonal inom 

sjöräddning/övervakning samt personer inom branschen med fritidsbåtar. 

Resultatet jag har kommit fram till är att höga farter, okunskap samt alkohol ofta 

är inblandat i allvarliga båtolyckor men brist på övergripande statistik och 

uppföljningar gör resultatet osäkert. Något som jag och de sakkunniga däremot är 

säkra på är att en attitydförändring gällande bestämmelserna till sjöss skulle 

minska antalet olyckor. 
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1  Inledning 

Som uppväxt vid kusten har jag tillbringat mycket tid till sjöss och på så sätt 

skaffat mig stor erfarenhet av sjöfart och då speciellt trafiken med fritidsbåtar. 

Det jag märkt är att många ser havet som en laglös plats där man kan göra lite 

som man vill och framför allt, att man inte behöver visa hänsyn. Ämnet - 

”Allvarliga olyckor med fritidsbåtar” - känns således angeläget för mig och 

därför har jag valt att skriva om det. 

1.1 Bakgrund 

Under 2005 genomfördes totalt 981 (931 under 2004) sjöräddningsinsatser 

varav cirka 70 % gällde räddningsinsatserna för fritidsbåtar. De vanligaste 

orsakerna till att sjöräddningen anlitas rörande fritidsbåtar är motorhaveri och 

grundstötning, att de två nämnda orsakerna uppstår beror i de flesta fall på 

bristande kunskaper. 

Inom sjöräddningens ansvarsområde omkom, under 2005, 15 personer (9 under 

2004) i olyckor med fritidsbåtar. Ytterligare fritidsbåtsolyckor med dödlig 

utgång har förekommit utanför sjöräddningens ansvarsområde; 19 personer (23 

under 2004) drunknade i mindre sjöar och vattendrag, där det är den 

kommunala räddningstjänsten som har ansvaret1. För att sammanfatta: totalt 

omkom 32 personer under 2004 och 34 personer under 2005 i samband med 

fritidsbåtsolyckor. 

Förutom det stora antalet dödsolyckorna sker det även ett stort antal olyckor 

med eller utan personskador, tyvärr finns det ingen exakt uppföljning på dessa 

olyckor. Det närmaste man kan komma är sjöfartsverkets erfarenhetsbank 

RapporteraNu (allvarliga olyckor med fritidsbåtar 2004). RapporteraNu är ett 

Internetbaserat system för rapportering av olyckor, risker och incidenter med 

fritidsbåtar. Sjöfartsverket har i erfarenhetsbanken, uppgifter om 75 

fritidsbåtsolyckor som skett under 2004. Av dessa är 30 olyckor med dödlig 

                                                
1 Sjöfartsverket, http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____422.aspx (2006-03-22), 
Sjöfartsverket, http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____422.aspx (2006-01-27). 
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utgång. Övriga 45 olyckor har bedömts som allvarliga, skador på person där 

ambulanstransport har utförts är ett kriterium för allvarlig olycka2.  

1.2  Syfte 

Syftet med rapporten är att analysera orsaken bakom de allvarliga olyckor till 

sjöss där fritidsbåtar är inblandade samt att undersöka åtgärder att vita för att 

förebygga dessa olyckor. 

1.3  Frågeställningar 

De frågeställningar som skall besvaras i denna rapport är: 

• Vad är orsaken till de allvarliga olyckorna med fritidsbåtar? 

• Vad kan man göra för att förebygga de allvarliga olyckorna med 

fritidsbåtar?  

1.4  Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa innehållet i den här rapporten till att gälla enbart 

allvarliga olyckor där fritidsbåtar är inblandade. Att jag valt de allvarliga 

olyckorna beror helt enkelt på att det finns rapporteringssystem samt 

uppföljning på den typen av olyckor. Anledningen till att jag utlämnat 

yrkestrafiken och bara koncentrerat mig på fritidsbåtar är att olyckor inom 

yrkestrafiken mer har formen av arbetsplatsolyckor samt att olyckor med 

fritidsbåtar är överrepresenterade i statistiken.  

1.5  Tillvägagångssätt 

Jag har genom material i ämnet, såsom rapporter, statistik, artiklar och 

insändare samt genom telefonintervjuer analyserat orsaken till de allvarliga 

olyckor där fritidsbåtar är inblandade. Material i ämnet har jag nästan 

uteslutande hittat på Internet och där har Sjöfartsverkets hemsida med länkar 

varit den största informationskällan.  

Därefter har jag, utifrån egna och sakkunnigas idéer, lagt fram förslag på 

                                                
2 Sjösäkerhetsrådet, http://sjosag.amperemedia.dyndns.org/index.asp (2006-03-23). 
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åtgärder för att kunna förebygga dessa olyckor. 

Sakkunniga personer som jag har intervjuat är en operativ chef för 

Sjöräddningssällskapet (i.e. SSRS - Svenska Sällskapet för Räddning av 

Skeppsbrutne), en byrådirektör på sjöfartsinspektionen, en polisinspektör som 

är utredare/förundersökningsledare vid sjöpolisen i Göteborg, ett vakthavande 

befäl på kustbevakningen i Göteborg samt en mediakontakt på SLS (Svenska 

livräddningssällskapet). Intervjuerna har gjorts över telefon och samtliga 

kontakter, utom SLS och kustbevakningen, har jag pratat med minst två gånger. 

Samtalslängden vid intervjuerna har uppskattningsvis varit 15-30 minuter. 

2  Begrepp och bestämmelser 

För att ge en bredare förståelse i ämnet ska jag förklara vissa begrepp samt 

belysa gällande bestämmelser och då framförallt brister och begränsningar i 

lagstiftningen som inskränker polisens ingripandemöjligheter. 

2.1  Gott sjömanskap 

1 kap. Allmänt 

5 § En sjötrafikant skall visa gott sjömanskap och iaktta den omsorg och 

varsamhet som till förekommande av sjöolycka betingas av omständigheterna3. 

Paragrafens betydelse är att den som framför ett fartyg, oavsett storlek, är alltid 

skyldig att se till att detta är sjövärdigt och att det framförs på ett sätt som är 

förenligt med gott sjömanskap Vad som avses med begreppet gott sjömanskap 

och vad som utgör straffbar oaktsamhet har inte närmare angetts i lagtexten. 

Straffbestämmelserna återfinns i Sjölag (1994:1009), 20 kap. 2 § (se under 

rubrik 2.4). Ledning för bedömningen kan dock hämtas i de närmare 

föreskrifter som har meddelats för framförandet av fartyg till sjöss. I 

ovannämnda sjölags ansvarsbestämmelser följer att inte varje fel som begås till 

sjöss och som kan leda till en sjöolycka innefattar en straffbar försummelse (jfr 

prop. 1966:145 s.199 ff. och 1985/86:85 s.14). Kravet på gott sjömanskap torde 

uppfattas ganska strängt och avse ett i det närmaste korrekt uppträdande till 
                                                
3 SFS, Sjötrafikförordning (1986:300). 



Rapportnummer 303, Allvarliga olyckor med fritidsbåtar 
Peter Jonsson 

 4 

 

sjöss. Eller riktigt bedömande av sakläget och rätt handlande i olika situationer 

till sjöss eller i hamn, dock anses begreppet lämna ett visst utrymme för 

felbedömningar4. Avgörande för det straffrättsliga ansvaret är ytterst 

omständigheterna i det enskilda fallet5. 

2.2  Ansvariga för sjöräddning 

Sjöfartsverket är ett affärsverk inom transportsektorn. Deras huvuduppgift är att 

göra trafiken på svenskt vatten säker samt att vara ansvarig myndighet för 

sjöräddningen i Sverige. 

Utöver Sjöfartsverkets egna resurser som lotsbåtar och VTS (Vessel Traffic 

Service/sjötrafikinformationscentraler) deltar i första hand båtar och flygande 

enheter från Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Polisen, 

Försvarsmakten, Norrlandsflyg och kommunerna i sjöräddningsinsatser6. 

Nedan följer en kort presentation för några av aktörerna: 

Sjöfartsinspektionen, är en myndighetsutövande del av Sjöfartsverket. 

Sjöfartsinspektionen verkar för säker och miljövänlig sjöfart. En viktig del i 

arbetet är att utfärda svenska föreskrifter och säkerhetsnormer. Dessa reglerar 

hur fartyg ska konstrueras, byggas, underhållas, framföras och bemannas. 

Sjöfartsinspektionen utreder sjöolyckor i svenska farvatten eller tillbud där 

svenska fartyg är inblandade, personolyckor för ombordanställda på svenska 

fartyg, samt misstankar om brott mot säkerhets- och miljöskyddsbestämmelser. 

Större olyckor utreds av Statens haverikommission7. 

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket. Sjösäkerhetsrådet består av 

representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Polisen, 

Kustbevakningen, Försäkringsbolagen, Sjösportens Samarbetsdelegation, 

Båtbranschens Riksförbund, Statens räddningsverk, Sportdykarna 

Sjösäkerhetsrådets syfte är att genom förebyggande information och 

                                                
4 Prop. 1966:145 s.199 ff. 
5 NJA 2000 s.234 
6 Sjöfartsverket, http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____366.aspx (2006-03-22). 
7 Sjöfartsverket, http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____193.aspx (2006-05-26). 



Rapportnummer 303, Allvarliga olyckor med fritidsbåtar 
Peter Jonsson 

 5 

 

kunskapsöverföring verka för ett minskat antal olyckor och dödsfall i samband 

med båtliv8. 

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som utför 70 % av all sjöräddning i 

Sverige. Sällskapet har 60 sjöräddningsstationer med närmare 130 

räddningsbåtar och närmare 1400 frivilliga sjöräddare9. 

Sjöpolisen är en specialgren inom ordningspolisen. Sjöpolisens uppgift är att 

utföra polisiära uppgifter i skärgårdsområdena längs hela vår 230 mil långa 

kust. 

Kustbevakningen är en civil myndighet. De övergripande målen för 

verksamheten beslutas av riksdagen och den närmare styrningen av 

myndigheten beslutas av regeringen. Kustbevakningen skall bland annat:  

I enlighet med särskilda föreskrifter utföra sjöövervakning och annan kontroll- 

och tillsynsverksamhet samt miljöräddningstjänst till sjöss  

Samordna de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation10. 

2.3  Fartyg, skepp och båt 

För att klargöra begreppen fartyg, skepp och båt kommer här utdrag ur 

lagtexten:  

1 kap. Allmänt 

1 § Med fartyg avses i denna förordning varje farkost som används eller kan 

användas till transport på vattnet11. 

1 kap. Om fartyg 

2 § Fartyg, vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största 

bredd av minst fyra meter, betecknas skepp. Annat fartyg kallas båt12. 

                                                
8 Sjösäkerhetsrådet, http://www.sjosakert.nu/ (2006-05-26). 
9 SSRS, http://www.ssrs.se/page/1096/ideellforening.htm (2006-05-26). 
10 Kustbevakningen, http://www.kustbevakningen.se/ (2006-05-26). 
11 SFS, Sjötrafikförordning (1986:300). 
12 SFS, Sjölag (1994:1009). 
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Under benämningen fartyg återfinns således allt från kanoter och 

vindsurfingbrädor till gigantiska handelsskepp. Gällande begreppet fritidsbåtar 

kommer här ett citat från Sjöfartsverkets skrift om fritidsfartyg: 

”Fritidsfartyg är fartyg (skepp eller båtar) som endast används för sport- och 

fritidsändamål och som för högst tolv passagerare. Ett fritidsfartyg har inga 

ombordanställda och används inte i affärsmässig verksamhet.  

För att framföra ett fritidsfartyg som är båt (mindre än tolv meters längd och 

fyra meters bredd) krävs ingen särskild utbildning. Men för fartyg som 

överstiger dessa mått och då räknas som skepp krävs som lägst avlagt 

kustskepparintyg13.” 

2.4  Okunskap, attityd och höga farter 

Det ställs idag inga som helst krav på formell kompetens på den som vill 

framföra en båt, så länge den inte är längre än tolv meter och bredare än fyra 

meter. Båten får dessutom lov att gå hur fort som helst.  

Sammanlagt äger de svenska hushållen ungefär 718 000 fritidsbåtar. Bland 

båtar som gör max 20 knop har cirka 30 % av ägarna förarintyg och cirka 20 % 

har kustskepparintyg. Bland båtar som gör över 20 knop är, ologiskt nog, 

andelen med utbildning något lägre. Totalt har nästan 130 000 motorbåtsägare 

ingen utbildning för att köra båt14.  

Undersökningar bland båtägarna visar att nästan 90 % av båtägarna tycker att 

det borde införas en åldersgräns för att få köra snabb båt och att det borde 

finnas någon form av kompetenskrav för planande båtar15. 

Olycksstatistiken och den allmänna uppfattningen hos de sakkunniga jag pratat 

med visar att olyckor sker på grund av okunskap och osund attityd. Okunskapen 

kan bestå av bristande erfarenhet och utbildning i navigering och sjövett. Även 

erfarna sjöfarare kan agera oförståndigt och då oftast på grund av 

                                                
13 Sjöfartsverket, http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____323.aspx (2006-04-12). 
14 Sjöfartsverket, http://www.sjofartsverket.se/templates/SFVXPage____416.aspx (2006-01-27). 
15 SXK, http://www.sxk.se/verksamhet/politik/enkatkorkortlang.pdf (2006-01-27). 
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alkoholförtäring. Det värsta och kanske det vanligaste scenariot när det gäller 

okunskap på sjön är nog en oerfaren person som framför en båt med alkohol i 

kroppen.  

När jag pratar om osund attityd menar jag att man bortser från riskerna med att 

vara på sjön. Resonemang som nog inte är helt ovanliga kan vara ”vad kan 

hända”, ”det är ju en lugn insjö”, ” vi är så ju så nära land om något skulle 

hända”, ”jag har ju kört här tusen gånger förut, några öl är inga problem”, 

”flytväst är för barn, jag kan ju simma”. En attityd som gör att man utsätter sig 

för risker på sjön genom att dricka alkohol, köra fort, strunta i flytväst samt tro 

att man är en erfaren ”sjöman” bara för att man har åkt båt några gånger.  

De straffbestämmelser som kan vara tillämpliga när det gäller okunskap, attityd 

och höga hastigheter finns i Sjölagen: 

20 kap. Straffbestämmelser 

2 § Den som brister i gott sjömanskap till förekommande av sjöolycka döms, om 

inte oaktsamheten är ringa, för vårdslöshet i sjötrafik till böter eller fängelse i 

högst sex månader. 

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse i högst två år. 

3 § Den som tar sådan färdväg, håller sådan hastighet eller annars med fartyg 

färdas så att han i onödan stör omgivningen döms till penningböter16. 

2.5  Sjöfylleri 

Alkoholkonsumtionen bland befolkningen har ökat med 25 procent sedan 1996, 

fram till 2003. Detta är den största ökningen av alkoholkonsumtionen i Sverige 

under hela efterkrigstiden. Situationen i Sverige kan dessutom komma att 

förvärras som ett resultat av kraftiga alkoholskattesänkningar i vår omvärld. 

Rattfylleribrottsligheten är nära kopplad till alkoholkonsumtionen i samhället 

och man kan anta att det även gäller för sjöfylleribrotten17. 

                                                
16 SFS, Sjölag (1994:1009). 
17 Justitiedepartementet Ju , Dir. 2003:174. 
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Bestämmelser och straffbestämmelser gällande sjöfylleri finns att läsa i 

Sjötrafikförordningen samt Sjölagen: 

1 kap. Allmänt 

6 § Den som framför fartyg eller eljest på fartyg har uppgift av väsentlig 

betydelse för säkerheten till sjöss får inte fullgöra sin uppgift om han på grund 

av sjukdom, uttröttning eller påverkan av alkoholhaltiga drycker eller annat 

berusningsmedel eller av något annat skäl inte kan utföra uppgiften på ett 

betryggande sätt18. 

20 kap. Straffbestämmelser 

4 § Den som framför ett fartyg eller i övrigt på fartyg fullgör en uppgift av 

väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och då är så påverkad av 

alkoholhaltiga drycker eller något annat medel, att det kan antas, att han inte 

på ett betryggande sätt kan utföra vad som därvid åligger honom, döms för 

sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. 

5 § Är ett brott som avses i 4 § att anse som grovt, skall dömas för grovt 

sjöfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall 

särskilt beaktas om 

1. gärningsmannen har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 

promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,  

2. gärningsmannen annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något 

annat medel,  

3. den uppgift som gärningsmannen haft att fullgöra varit särskilt krävande 

med hänsyn till fartygets egenskaper eller andra omständigheter, eller  

4. framförandet av fartyget har inneburit en påtaglig fara för säkerheten till 

sjöss19. 

Enligt 2 § lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov (se nedan), har polisen 

generell rätt att ta alkoholutandningsprov på förare av motordrivet fordon och 

                                                
18 SFS, Sjötrafikförordning (1986:300). 
19 SFS, Sjölag (1994:1009). 
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förare av vissa maskindrivna fordon. Sådana alkoholutandningsprov får polisen 

ta endast på eller i nära anslutning till den plats där kontrollen eller 

polisingripandet ägt rum. Polisen får vidare bara använda sådana instrument 

som kan brukas utan dröjsmål och som endast anger om eventuell 

alkoholkoncentration överstiger ett visst gränsvärde, s.k. sållningsinstrument. 

Först om ett sållningsprov indikerar att alkoholkoncentrationen överskrider 

gränsvärdet har polisen möjlighet att göra ett s.k. kvantitativt prov som kan 

användas som bevismedel. De kvantitativa proven kan inte tas med ett portabelt 

instrument. 

Denna bestämmelse gäller alltså inte för sjötrafikens del (fartyg räknas inte som 

motordrivet fordon)20. För sjötrafikens del gäller i stället enligt 1 § samma lag 

att polisman får ta alkoholutandningsprov endast på den som är skäligen 

misstänkt för brott som kan leda till fängelse. Man kan således inte utföra 

rutinmässiga alkoholutandningsprov på den som framför fartyg eller som på 

fartyg har en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss. Så troligen 

är fallen av sjöfylleri som upptäcks av sjöpolisen endast de då båtförare råkar ut 

för olyckor eller allvarliga incidenter, begår grova misstag eller överträder 

gällande bestämmelser om t.ex. fart eller lanternföring (belysning). Föreligger 

inte någon misstanke om brott får båten inte kontrolleras. Rent praktiskt innebär 

detta att en berusad båtförare som framför båten utan att väcka misstankar om 

sjöfylleri lugnt kan genomföra sin båttur. En ingång för polisen att upptäcka 

sjöfylleri kan vara att man stoppar en båt som saknar föreskriven belysning 

(lanternor) och då påträffar en berusad förare. 

1 § Alkoholutandningsprov får tas på den som skäligen kan misstänkas för 

brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen 

(1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 10 kap. 2 § 

järnvägslagen (2004:519) eller annat brott, på vilket fängelse kan följa, om 

provet kan ha betydelse för utredning om brottet. 

Alkoholutandningsprov tas av polisman. Provtagningen skall ske på ett sätt 

                                                
20 Justitiedepartementet Ju, Dir. 1999:87. 
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som inte utsätter den på vilken provet tas för allmän uppmärksamhet. Om 

särskilda skäl inte föranleder något annat, skall provet tas i täckt fordon eller 

inomhus i avskilt rum. Lag (2004:522). 

2 § Alkoholutandningsprov får även i andra fall än som avses i 1 § första 

stycket tas på förare av motordrivet fordon samt på förare av maskindrivet 

spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg. Prov enligt denna paragraf 

får dock inte tas på förare av motordrivet fordon, som är avsett att föras av 

gående. 

Bestämmelserna i 1 § andra stycket skall tillämpas vid provtagning enligt 

denna paragraf. Dessutom skall iakttas att prov får tas endast på eller i nära 

anslutning till den plats där föraren kontrolleras eller ett polisingripande mot 

föraren sker. För proven får endast användas instrument som kan brukas utan 

dröjsmål och som bara anger om eventuell alkoholkoncentration överstiger 

visst gränsvärde21. 

 

                                                
21 SFS, Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov. 
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3  Resultat och diskussion 

3.1  Orsakerna till allvarliga olyckor med fritidsbåtar 

För att kunna förstå varför det sker allvarliga olyckor med fritidsbåtar måste 

man se till omständigheterna. I sjöfartsverkets erfarenhetsbank, RapporteraNu 

(allvarliga olyckor med fritidsbåtar 2004) kan man utläsa en del fakta, 

exempelvis båtens aktivitet vid olyckstillfället (figur 1), platsen för olyckan 

(figur 2) samt olyckstyp vid de 30 dödsfallen (figur 3). I fritexten till 

olycksbeskrivningen kan man i 19 av de 75 fallen utläsa att berusning kan ha 

varit orsaken eller en av orsakerna till olyckan. 

Man skall dock vara väl medveten om att RapporteraNu, endast innehåller 75 

stycken, frivilligt inrapporterade, allvarliga olyckor med fritidsbåtar, 

mörkertalet borde således vara ganska stort. 

3.1.1 Båtens aktivitet vid olyckstillfället 

23
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Figur 1. Båtens aktivitet vid olyckstillfället, antal olyckor. 
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 Figur 1, visar att båtens vanligaste aktivitet vid de allvarliga olyckorna är under 

gång i god fart vilket är aktuellt i 40 % av olyckorna. Anmärkningsvärt är att 

aktiviteterna okänd tillsammans med annan återfinns i 32 % av 

olyckstillfällena. 

3.1.2 Platsen för olyckan 

Geografiskt fördelar sig olyckorna till antalet med 20 stycken på västkusten, 22 

stycken i Stockholms skärgård samt 33 stycken i övriga landet. I diagrammet 

redovisas hur olyckorna är fördelade på kategorier av farvatten: 
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Figur 2. Platsen för olyckan. 

Med kustfarvatten och inomskärs menas bl.a. att den signifikanta våghöjden 

kan vara upp till två meter. Med skyddade farvatten menas att bl.a. att den 

signifikanta våghöjden kan vara upp till 0,3 meter och enstaka vågor högst 0,5 

meter t ex från passerande fartyg22. 

 Figur 2, som pekar ut platsen för olyckan, ger att cirka 55 % av olyckorna sker i 

skyddade farvatten, vilket således är den i särklass vanligaste olycksplatsen.  

Som god tvåa bland dom vanligaste olycksplatserna kommer kustfarvatten och 

                                                
22 Sjösäkerhetsrådet, http://sjosag.amperemedia.dyndns.org/index.asp (2006-05-28).  
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inomskärs. Man kan genom detta se att de flesta olyckorna sker i de lugnaste 

farvattnena.  

3.1.3 Dödsfallen fördelat på olyckstyp 

Fall över bord 14 
Kantring 8 
Okänt  4 
Kollision med fast föremål 3 
Förlust av manöverförmåga 1 
 30 

 

Figur 3. Dödsfallen fördelat på olyckstyp. 

 

 Här kan man se att nästan hälften av dödsfallen som sker i samband med 

fritidsbåtsolycka är fall över bord. Som tvåa kommer kantring, som rent 

hypotetiskt borde leda till samma problematik, som fall över bord, med 

människor i vattnet.  

3.2  Hur kan de allvarliga olyckorna med fritidsbåtar förebyggas 

Genom att diskutera med sakkunniga runt problematiken kring de allvarliga 

olyckorna, har jag kunnat sammanställa några idéer som tycks återkomma vid 

flertalet tillfällen under samtalen. 

3.2.1 Krav på båtförarna 

En väg att sätta krav på båtförarna skulle vara att införa ett båtkörkort och då 

kanske också införa någon åldersgräns.  

 Brist på ansvar, dåligt omdöme, eftersatt underhåll och okunskap i förande av 

båt är några troliga orsaker till båtolyckor som kommer fram under 

intervjuerna. Något som i stort sett samtliga sakkunniga som jag pratat med tror 

kan förbättras genom införande av ett obligatoriskt båtkörkort. Formen och 

kravet på ett sådant körkort är inte lika klart som behovet men en variant många 

förespråkar är att det skulle krävas körkort för båtar som är längre än sju meter 
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eller som går fortare än 7 knop (7*1,8 = 12,6 km/h). 

Några förespråkar även en åldersgräns för att få ta båtkörkort. 

3.2.2 Bättre uppföljning  

För att kunna förstå varför de svåra olyckorna med fritidsbåtar sker måste man 

ha en bra uppföljning. 

 Något som jag märkt under arbetet med rapporten är hur svårt det är att få tag 

på uppföljningar i ämnet, det bekräftas även av flera sakkunniga. Problemet 

tycks ligga i att det är så många aktörer och det inte finns något krav på 

gemensam uppföljning. Aktörerna var för sig sköter sin uppföljning men man 

har fokus på olika saker vilket gör att en sammanslagning av resultaten blir i 

stort sett omöjlig. Dödsfallen har man ganska bra koll på för de resulterar alltid 

i en polisutredning men hur dödsfallet kodas blir avgörande för var i statistiken 

det hamnar. 

Sjöfartsverkets uppföljning, RapporteraNu, är en början men det krävs ett större 

underlag. Min kontakt på sjöräddningssällskapet har som önskemål att en 

båtolycka, där någon får eller förs till vård, ska resultera i en utförlig rapport. 

En sådan rapport skulle kunna bestå av en mall som samtliga aktörer använde 

sig av och som sen skickades till en sammanställare, lämpligen till 

sjöfartsverket.  

3.2.3 Rutinmässiga alkoholkontroller 

För att minska inslaget av berusade båtförare skulle polisen och kanske, för att 

öka dom kontrollerande enheterna, även kustbevakningen få laglig rätt att 

utföra rutinmässiga alkoholutandningsprov. 

 Det är allmänt känt att risken för att bli tagen för sjöfylleri är mycket liten, 

vilket troligen gör att många tar båten trots att de bryter mot lagen. Det är inte 

säkert att folk vet att de bryter mot lagen, för att det är så vedertaget att man kan 

ta båten trots att man är berusad. För att kunna begränsa problemet med alkohol 

på sjön krävs att allmänheten får reda på vad som gäller samt att överträdelser 

beivras. En viktig kugge skulle vara att, på sjön, införa samma regler som finns 



Rapportnummer 303, Allvarliga olyckor med fritidsbåtar 
Peter Jonsson 

 15 

 

för fordonstrafiken, nämligen möjligheten att genomföra rutinmässiga 

alkoholutandningsprov.   

3.3 Resultatsammanfattning 

Samtalen med de sakkunniga har lett fram till resultatet att allvarliga olyckor 

med fritidsbåtar är ett stort problem, hur stort går inte att säga för det saknas 

övergripande statistik och uppföljning. Vad man skall göra för att förebygga de 

allvarliga olyckorna blir således svårt att peka på, då orsaken är oklar. 

Erfarenheten hos de sakkunniga och den tillgängliga statistiken pekar dock på 

att okunskap, attityd, höga farter och alkohol ofta finns med som orsak till att 

olyckor uppkommer. För att komma till rätta med problemet krävs alltså i första 

hand att aktörernas kunskaper sammanfattas och analyseras. Med de nu 

tillgängliga kunskaperna framkommer främst behovet av krav på båtförarna 

samt effektivare metoder för kontroll av nykterheten till sjöss för att minska 

antalet allvarliga olyckor. 
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4 Diskussion 

Genom mina intervjuer med de sakkunniga har jag haft många intressanta 

diskussioner. Jag vill förmedla dessa åsikter och tankar tillsammans med mina 

egna i detta kapitel. 

Om man skulle kunna få människor att inse att om man är nykter på sjön, sitter 

ner i båten och har flytväst så skulle många liv kunna räddas. Detta är något 

som staten skulle kunna förmedla i nya attitydkampanjer med inslag av 

gällande regler.   

Ett rapporteringssystem som är obligatoriskt skulle ge en bättre inblick i den 

verkliga olyckstatistiken. Detta skulle kunna ge en bättre grund för ett 

preventivt arbete mot sjöolyckor. Dagens rapporteringssystem är baserat på 

frivilligt lämnade uppgifter och kan därför ge en skev bild av verkligheten. 

Detta kan bero på att det endast är ansvarsfulla sjötrafikanter som lämnar 

uppgifter om sjöolyckor - det finns ingen anledning för en ”sjöbuse” att lämna 

uppgifter om en olycka som han själv förorsakat till exempel på grund av 

alkohol. 

Rutinmässiga alkoholutandningsprov skulle kunna ge en bra skrämseleffekt och 

därmed ge preventiva effekter hos sjötrafikanter. Det finns förslag på att införa 

en gräns på 0.2 promille i blodet för sjöfylleri. Grovt sjöfylleri är idag vid 1.0 

promille i blodet och det är den enda mätbara gränsen. Sjöfylleri föreligger 

enligt dagens lagtext ”om man inte på ett betryggande sätt kan utföra sina 

uppgifter på grund av påverkan av alkoholhaltiga drycker23”. Anledningen till 

att det inte finns en lägre gräns för sjöfylleri kan bero på osunda attityder hos 

många båtägare och beslutsfattare rörande alkohol och sjötrafik. Detta kan 

motverka en eventuell lagändring. Attitydproblemet kanske ligger i att det är så 

vedertaget med alkohol i samband med sjötrafik – kanske alkohol tillhör vår 

bild av semester och båtliv.  

                                                
23 SFS, Sjölag (1994:1009) 
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Flest olyckor sker i de lugnaste vatten baserat på den statistik som finns 

tillgänglig. Detta kan bero på att trafikintensiteten är högst där men det kan 

också bero på att respekten för sjön är mindre i skyddade farvatten. Denna teori 

stärks av att färre olyckor sker på oskyddade farvatten, dvs. utomskärs. 

Respekten för havet och säkerhetstänkandet verkar vara större ju längre från 

land man befinner sig. 

Ett båtkörkort skulle innebära ett kunskapslyft för många oerfarna 

sjötrafikanter. Ämnen som alkohol i samband med båtar, navigering och gott 

sjömanskap skulle kunna ingå i läroplanen för dem som skall ta båtkörkort. 

Många olyckor orsakas av okunskap i ovanstående ämnen och utbildning skulle 

därför kunna ha en stor preventiv verkan. Även attityden skulle kunna förbättras 

kring sjötrafiken med ökad kunskap. En eventuell åldersgräns skulle kunna vara 

ett krav för båtkörkortet. Unga människor kanske inte alltid har den personliga 

mognad som krävs för ett gott sjömanskap.  

Slarv och eftersatt underhåll på båtarna genererar ett stort antal 

sjöräddningsinsatser, det är nog inte orsak till så många allvarliga olyckor men 

det skapar en massa onödiga tillbud. Ett besiktningssystem liknande 

bilprovningen skulle kunna minska en del av de olyckor som beror på slarv och 

eftersatt underhåll. Besiktningskravet skulle exempelvis gälla de fartyg med 

körkortskrav. I samband med detta skulle myndigheten som utför besiktningen 

kunna upprätta ett registersystem. Ett sådant system har en god preventiv 

verkan mot olyckor. Sjöpolisen skulle kunna se om fartyg är sjödugliga, det vill 

säga om de har klarat besiktningen och i fall de är stulna. Detta skulle kräva 

väldigt mycket resurser och skulle vara svårt att genomföra, men skulle 

troligtvis kunna ge ett bra resultat i form av färre olyckor. 
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