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Abstrakt 

I denna rapport tas ett problem till sjöss upp, nämligen alkohol. Alkoholgränsen i ‰ 

(promille) på sjön går vid 1,0 ‰ och med bil går gränsen vid 0,2 ‰. Detta ämne är 

aktuellt då det figurerat tv-program såsom Kustbevakarna som visat hur 

alkoholpåverkade människor tagits om hand av Kustbevakningens personal 

(www.kanal5.se). Med detta i åtanke ges här ett designförslag på en alkolåsmodul att ha i 

fritidsbåtar. Modulen ska vara enkel att använda och inte vara till belastning. Meningen 

med alkolåset är att förhindra att alkoholpåverkade människor ska kunna skadar sig 

själva eller någon i sin omgivning på grund av ouppmärksamhet eller vårdslöshet. Alla 

ombord borde ha sin egen uppgift för att harmonin ‖Happy Ship‖ (‖glatt skepp‖) ska 

infinna sig.  

Studien om alkolåsmodulen innefattar enkäter och intervjuer med användare för att få 

en så oberoende syn på både design och funktion som möjligt. Till vår hjälp hade vi ett 

teoretiskt ramverk som kallas Aktivitetsteori (AT).  

Resultatet blev ett designförslag på ett alkolås kombinerat med förarintyg. Förarintyget 

sätts i alkolåsmodulens kortläsare och ska sitta där under hela resans gång. Detta 

designförslag kan ge bättre förutsättningar för en säkrare sjöfart då föraren måste blåsa i 

alkolåset, samt inneha ett giltigt förarintyg för att få klartecken att starta båten. Har 

föraren alkohol i utandingen kommer farten regleras med hänsyn till vilken promillehalt 

föraren hade. Försäkringspremien kan också komma att antingen sänkas, om 

inloggningarna varit utan alkohol, eller höjas om inloggningar visar att alkohol funnits i 

utandningen eller ej. Denna premieåtgärd gjordes för att båten vid extrema 

väderförhållanden eller vid eventuell olycka, måste kunna flyttas. Till alkolåsmodulen 

gavs också ett förslag på hur inloggningen kom att fungera med sina olika rutor i 

administrationen. 

 

 

Nyckelord: Aktivitetsteori, säker sjöfart, Happy ship, alkolås 
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Abstract 

In this report we address a problem at sea, namely alcohol. The limit at sea measured in 

‰ (permille) is at 1,0 ‰ but in a car the limit is 0,2 ‰. This topic is relevant and it has 

also been brought up in a TV-show that showed people under the influence of alcohol 

being taken care of by the coastguard (www.kanal5.se). With this in mind we're 

presenting a design proposal of an alcolock module to install in pleasure boats. The 

module should be simple to use and not to be seen as a burden. The purpose of this 

alcolock is to prevent people under the influence of alcohol from hurting themselves or 

others in their environment due to inattention or recklessness. Everyone onboard 

should have their own assignments to create the harmony of ―Happy Ship‖. 

The study of the alcolock module consists of surveys and interviews with the users to 

get as close to an independent view as possible regarding design and function, without 

our influence. To aid us, we used a theoretic framework called Activity Theory (AT). 

The result was a design proposal of an alcolock combined with a drivers license. The 

drivers license is inserted in the card reader of the alcolock module and will remain there 

for the duration of the trip. 

This design proposal might result in a safer environment at sea, since the operator has to 

breathe in the alcolock, and possess a valid drivers licence to be able to start the boat. If 

the operator has alcohol on his/her breath the speed will be reduced with consideration 

of the amount of alcohol. The insurance policy might also either be reduced or 

increased, depending on if there were alcohol on the operators breath or not. The 

reason for this is that the boat has to be movable in case of bad weather or an accident. 

There was also a suggestion to how the log on process would work with the different 

administrational pages. 

 

 

Keywords: Activity Theory, safer environment at sea, Happy ship, alcolock
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Förord 

I detta examensarbete har ett hett ämne valts om man utgår från vad tv sänt under 

hösten nämligen Kustbevakarna. (www.kanal5.se). Ett tv-team har följt kustbevakningen 

i deras utryckningar och det samt ett gemensamt intresse för båtar gjorde ämnet 

intressant nog för ett examensarbete. Detta ger intryck av att det verkar finnas ett behov 

av en alkolåsmodul i en del förares båtar. I detta arbete presenteras ett designförslag på 

en alkolåsmodul för båt. Ett sådant lås skulle få föraren och alla ombord att inse riskerna 

med att köra alkoholpåverkad på sjön. Naturligtvis är det många som redan har en egen 

fungerande alkoholpolicy i sin båt, men det är långt ifrån alla.  

Detta intressanta ämne om människans syn på alkohol till sjöss varierar lika mycket som 

människors personligheter. Jämfört med lagen om alkohol på vägen hos bilförare med 

en gräns på 0,2 promille verkar 1,0 promille på sjön väldigt hög. I detta examensarbete 

används intervjupersoner och användare för att få en så objektiv bild på förslaget som 

möjligt. Ämnet är minst sagt intressant för alkoholfrågan figurerar i många 

diskussionsforum idag. Det verkar vara som att trampa på en öm tå när alkoholfrågan 

diskuteras. Attityden visar att många vill ha det som på den gamla goda tiden. Fulla 

sjömän har ju alltid funnits. Skillnaden i dag är hastigheten som båtarna kommer upp i 

samt att det finns fler fritidsbåtar på vattnen idag. Riskerna för kollisioner ökar och 

skadorna blir allvarligare. I farter runt 30 knop som blir över 50 km/h blir vattnet hårt 

som betong att ramla på. Kollisionen kanske inte är så våldsam men flytväst och 

kunskap om hur människans kropp fungerar vid nerkylning hjälper dig att överleva om 

du hamnat i vattnet. 

Vi skulle gärna se att alla nya båtar i framtiden har alkolås installerat och 

fabriksmonterat. Detta designförlag kan komma till hjälp för att uppnå en säker sjöfart 

för alla på sjön. 

Ett stort tack till våra handledare som ställt upp genom hela examensarbetets gång.  
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1. Introduktion 

En båtfärd i en fritidsbåt kan förväntas vara en behaglig, säker och planerad resa, men 

olika faktorer kan störa denna upplevelse. En faktor som kan ställa till med problem 

under resans gång är alkohol. Sjöpolisen i Stockholms län har normalt 25 personer i 

tjänst året runt, men den summan ökas till 55 personer under högsäsongen, som 

räknas till månaderna maj till september enligt Sjöpolis Fredrik Josefson, Stockholms 

län. Den rätta siffran på hur många olyckor som egentligen är orsakade av alkohol går 

dock inte att räkna ut i och med att personen som råkat ut för olyckan, och då av 

lindrigare sort, själva måste anmäla olyckan. Det är då inte vanligt att personen i fråga 

medger i rapporten att de haft alkohol i kroppen. Alltså förblir antalet 

alkoholrelaterade olyckor ett mörkertal och det som eftersträvas är en säkrare sjöfart 

för alla och en var med hjälp av vår alkolåsmodul. 

Tillåten alkoholgräns till sjöss är i dag alltså enligt lagen 1,0 ‰ i blodet. 

(www.polisen.se). Straffet för grovt sjöfylleri, som är över 1.0 ‰, är fängelse i två år 

och för lägre promillehalter böter eller fängelse i högst 6 månader. Sjöpolisen har inte 

rätt att begära att misstänkt rattfyllerist ska blåsa ett alkotest om inte skälig misstanke 

finns att vederbörande har 1,0 ‰ eller mer i blodet. 1 juli 2008 får även 

kustbevakningen och tullen befogenhet att utföra alkoholutandningsprov på sjöfarare. 

(www.sv.wikipedia). 

För att minimera riskerna att förarna är alkoholpåverkade ges här ett designförslag till 

ett alkolås för fritidsbåtar, kombinerat med en kortläsare för giltigt förarintyg. Om 

denna produkt fanns i allas båtar skulle antalet alkoholpåverkade förhoppningsvis 

minska och det skulle bli en säkrare sjöfart. Produkten skulle på så vis också gagna 

sjöpolisen i frågan om sjöfylleri, men det är inte sjöpolisen som vi har som målgrupp 

utan målgruppen för oss är fritidsåkarna. Detta görs med hjälp av intervjuer, korttest 

samt visualisering i fysisk och digital form med mera.  

Syfte 

Ett designförslag till alkolås i fritidsbåten som kombinerat med giltigt förarintyg i 

kortläsaren förväntas minska antalet alkoholrelaterade olyckor till sjöss. 
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2. Bakgrund 

Innan projektet sätter igång måste information samlas rörande de relevanta delar som 

är kopplade till alkohol och säkerhet på sjön. Till exempel hur rattonykterheten på 

vägen ser ut, samt hur försäkring och lagar till sjöss fungerar. Till vår hjälp använder vi 

en teori som kallas Aktivitets teori (AT). Med dess hjälp fångas alla delar in som 

kommer att behövas i detta projekt För att åstadkomma en behaglig båtfärd används 

en teori som heter Happy Ship. 

2.1 Talande design 

För att skapa en lyckad design räcker det inte att bara tänka på utseendet och 

funktionen. Donald Norman anser i sin uppsats Design as Communication (D. 

Norman, 2005) att situationen har stor betydelse. I rätt situationer kan designen 

"prata". Han tar upp ett exempel med tvålhållaren i ett badrum. I sin naturliga miljö 

rent ut sagt skriker tvålhållaren att man ska lägga tvålen där. Hade vi sett den hållaren 

någon annanstans än i sin naturliga miljö skulle det inte alls vara lika självklart att den 

var till just för att lägga tvålen i. Hade det varit möjligt att använda den till något 

annat? 

Detta gör att vi måste tänka efter lite extra när vi designar en produkt, vad säger 

designen i olika situationer. 

För att underlätta detta tankesätt kan man bygga upp en "story" där man skapar en 

fiktiv situation där någon använder produkten, det vill säga ett scenario. Är det 

självklart att produkten förmedlar det budskap som det var tänkt? Det gäller att ta till 

vara den information som användarna ger när det gäller färg, form och samhörighet till 

andra instrument i båten.  

2.2 Rattonykterhet på vägen 

Att köra onykter är idag ett rätt stort problem på våra vägar. År 2001 så uppskattades 

det att 10-15 % av alla män och 5 % av alla kvinnor var kroniskt beroende av alkohol. 

60 % av de förare som fälls på vägarna för att köra onyktra blir diagnostiserade att de 

är alkoholister. De flesta svenskar är dock försiktiga med att inte köra påverkade. 

Detta gör att det kan antas att det är en begränsad grupp individer som står för de 

flesta brotten. Tack vare detta så infördes 2 olika program.  
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Det första var att sätta in alkolås i transportföretags fordon som t.ex. bussar, lastbilar 

och taxis. Det andra var ett frivilligt program för dem som fällts för rattonykterhet. Då 

förövarna själva får betala alkolåset är det bara drygt 11 % som gått med i detta 

program. Under denna undersökning så blev det bara 3.4 starter av 1000 som 

hindrades i det första programmet. (Bjerre, B. 2005). Detta har en förebyggande effekt 

då de anställda vet om att de inte kan jobba om de inte kan starta fordonet. Av dem 

som frivilligt gick med i det andra programmet så minskades alkoholvanorna till en 

fjärdedel efter 3 år. Denna statistik påvisar hur pass stor skillnad ett alkolås kan göra. 

Om det går att tillämpa denna teknologi till sjöss så har det förhoppningsvis liknande 

verkan som på land.  

 

Om en person åkt fast för rattonykterhet i bilen får han/hon frågan ifall de vill 

medverka i ett program med alkohollås i bilen. Vad kostar det om en person vill gå 

med i denna kurs som faktiskt är frivillig? Den totala kostnaden för den enskilde 

deltagaren uppgår till cirka 50 000 kr och fördelas under den tvååriga försökstiden. Då 

ingår i kostnaden:  

 Länsstyrelsens ansökningsavgift och deltagaravgift  

 Läkarintyg inklusive medicinska kontroller med blodprover var tredje månad  

 Hyra för alkolås  

 Utfärdande av körkort. 

 (www.vv.se). 

 

Alkolås bygger på en teknik som gör att bilen inte går att starta om det finns alkohol i 

förarens utandningsluft. Alkolåset är en teknisk anordning som är kopplad till bilens 

tändningssystem. Innan fordonet startas måste föraren blåsa i ett munstycke och 

utandningsluften kontrolleras. Om det finns alkohol som motsvarar eller överstiger 

den lagliga gränsen 0,2 promille, i utandningsluften går motorn inte att starta. Alkolås 

används idag vid rattfylleri och som kvalitetssäkringsverktyg, vilket innebär att om 

föraren åker fast i en alkoholtest med alkohol i blodet används alkolås i hans/hennes 

bil under en viss tid för att säkra hans/hennes bildfärd. Med denna säkerhetsanordning 

i de bilar som behöver ha alkolås blir vägarna säkrare för alla bilresenärer. (www.vv.se). 
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Om man jämför med rattonykterheten hos bilister har följande siffror anmälts för 

rattfylleri eller grov rattfylleri Sen tabell 1 nedan. (www.mhf.se).  

Tabell 1. Årsrapportering av antal rattfyllor på vägen från år 2001 till 2006. 

 

 

 

 

 

Med dessa siffror ovan i åtanke ger det en ökning av rattonyktra på vägen med 3123 st 

på 6 år. Eftersom vi inte kan mäta den faktiska siffran rattfyllerister på sjön kan vi bara 

spekulera i om summan rattyllerister på sjön följer ökningsgraden bland rattonyktra på 

vägen. Förhåller det sig så för det med sig ett ganska osäkert klimat ute till sjöss. Där 

finns inte bara risken för att en olycka ska inträffa utan det måste också tas i åtanke att 

om det väl hänt en olycka till sjöss finns en allvarlig faktor till att ta hänsyn till, vattnet. 

Drunkningsrisken finns, även om flytväst används. 

2.3 Lagen till sjöss 

Lagen säger att  en båt får framföras till sjöss med 0,99 ‰ i blodet eller 0,50 milligram 

per liter i utandningsluften. Föraren själv ska känna sig duglig att på ett säkert sätt 

framföra båten. (www.police.se). I framtiden kan det bli lag på att alla förare i båt ska 

inneha ett giltigt förarintyg som erhållits efter avklarat prov (www.batskolan.se).  

2.4 Försäkringsfrågor (eventuellt mål) 

Det har i detta arbete funnits förslag på att koppla samman den tillåtna hastigheten på 

sjön med eventuellt avdrag i försäkringens återbetalning. Vid olyckstillbud, som 

påvisar att personen som körde var alkoholpåverkad, skulle alkoholmängden vid 

utandningsprov ha betydelse. Mängden återbetalningsmedel från försäkringsbolaget 

skulle procentuellt minska i takt med att mängden alkohol i utandningen ökade. Med 

detta förslag i åtanke kontaktades ett försäkringsbolag för specifika svar. 

2001 14254 

2002 14924 

2003 15351 

2004 15588 

2005 15809 

2006 17377 
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2.5 Problem till sjöss 

Fredrik Josefson, gruppchef vid sjöpolisen i Stockholm har i ett uttalande i Svenska 

Dagbladet, som publicerades den 18 maj 2007 sagt att det i Stockholm uppkommit ett 

problem med de allt fler tillkomna hamnkrogarna som går att ta sig till med båt. Att 

allt fler och fler tar båten hem efter ett krogbesök gör att sjöpolisen fått inrikta sig på 

dessa områden med många krogar nära vatten. (www.svd.se). 

Drunkningsstatistik visar att det främst handlar om medelålders män, ensamfiskare i 

roddbåt nära land utan flytväst, som är den största drunkningsgruppen. (www.sls.a.se) 

Förmodligen orkade de inte simma in till land.  

Överlevande från en båtkollision riskerar att istället frysa ihjäl i vattnet på grund av 

nedkylning (hypotermi). Chansen för att överleva minskar i takt med tiden som 

spenderas i vattnet. Nedkylningen börjar redan i vatten med grader på 25° C. Att börja 

simma bör undvikas, förutom till något i närheten som flyter. 

Det försvinner för mycket värme från kroppen då vattnet leder bort värme fort i 

rörligt vatten. Den snabba nerkylningen som sker i vattnet påverkar hela kroppen och 

det kan vara bra att redan i förväg läsa på om vad som händer i kroppen vid 

nedkylning, vilka tecken som tyder på att nedkylning har börjat. Ett säkert tecken är 

hyperventilering då riskerna för att få ner vatten i lungorna ökar. Vid nedkylning 

trubbas sinnena av för att hjärnan inte får så mycket blod som den behöver. 

Passiviteten ökar och det blir svårare att orientera sig. (www.sjofartsverket.se). Allt 

detta sker utöver alkoholens påverkan. 

2.6 Alkoholen och människan 

Alkoholen påverkar alla människor olika och särskilt mellan kvinnor och män. 

Männens kroppsmassa är större än kvinnans och därför klarar mannen mer alkohol än 

kvinnan på grund av snabbare förbränning. Med hänvisning till figur 1 nedan som 

handlar om alkoholens påverkan på man och kvinna syns detta fenomen tydligt. När 

kroppen får i sig alkohol påverkas nervsystemet och avtrubbning av syn men 

framförallt omdömesförmågan sker. Dessa båda, för föraren väldigt viktiga 

hjälpmedel, måste hela tiden användas för att kunna föra en båt säkert till sjöss. Det är 

ju inte bara för sin egen skull som föraren måste kunna navigera och framföra båten 

säkert. Alla andra båtfarares liv står på spel, samt medpassagerarna i den egna båten. 
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Att alla ombord ska använda flytväst är en självklarhet för många av oss. Den största 

gruppen drunkningsoffer är äldre män som fiskar nära land utan flytväst. Kanske 

känner de sig ‖hemma‖ och vana vid vatten och båt, men de kan drabbas av 

nedkylning. (www.sjofartsverket.se). Hjärnan reagerar på samma sätt vid nedkylning 

som vid alkoholförtäring om man jämför avtrubbningen som sker på ögon och 

omdöme. Orienteringsförmåga och förmågan att se långt försämras så att simning i fel 

kurs kan förekomma och drunkning till följd av utmattning, kramper och 

hyperventilering. Vid 1-5 glas för kvinnor och 2-7 glas för män överskattas ens egen 

förmåga generellt. Minnesförmågan och muskelkoordinationen försämras samt att 

reaktionsförmågan förlängs. Alla dessa faktorer uppstår redan med en promillehalt 

från 0,5 promille. Se figur 1 nedan. (www.web4health.info). 

0.5-1.5  

Promille 
1-5 glas  2-7 glas  

Förändringar i sinnesstämning och beteende. 

Överskattning (av egen förmåga mm). 

Minnesförmågan, förmågan att bedöma 

situationer och reaktionsförmågan försämras. 

Muskelkoordination och uppfattningsförmågan 

försämras.  

Figur 1. Alkoholnivå i promille, 1/1000. (www.web4health.info). 

I boken ‖Om alkohol‖ av Lauritzson. O. (2005) beskrivs vad som egentligen händer 

när människan får i sig alkohol. Människan kan inte ta hand om och bryta ner alkohol. 

Det är inte meningen att vi ska kunna det skriver Lauritzon. Ren alkohol är ett 

födoämne och är starkt vattenlösligt vilket medför att alkoholen snabbt kan tas upp i 

blodet. Bara sekunder efter att vi intagit alkoholen når den hjärnan. Öl däremot har 

många kolhydrater i sig så därför är den matigare av naturen vilket medför att den 

sprider sig till blodet långsammare. 

Alkohol, till skillnad mot andra stimulerande droger såsom extacy och amfetamin, är 

egentligen en lugnande substans viket gör att vi först känner oss uppåt i humöret och 

sen blir väldigt slöa och trötta. Alkoholen aktiverar först nervcellerna för att sedan 

bedöva dem. Vid 1 ‰ i blodet förekommer lätt sluddrigt tal, klart förlängda 

reaktionstider samt försämrad muskelkoordination. Vid så mycket alkohol i kroppen 

minskar kontrollen över känslorna och personen vill oftast inte ha mer att dricka. Med 

tanke på den promillehalten som innan omtalats är det fortfarande tillåtet att köra 

båten enligt lagen, om säker sjöfart kan påvisas. 
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2.7 Happy Ship-harmoni 

Ur boken skriven av Ekblad. J (1998) som handlar om gott sjömanskap, tas 

information upp om hur ett skepp eller en båts manskap bör förhålla sig till varandra 

för en lyckad färd. Uttrycket ‖Happy Ship‖, som betyder ‖Glatt Skepp‖, bör försöka 

åstadkommas. Med detta uttryck menas att resan blir så mycket roligare och lättare när 

alla i besättningen har givna platser, alla kan hjälpas åt och stämningen ombord blir 

harmonisk. Var och en har sina små åtaganden, även ett barn kan hjälpa till med att 

hänga ut fendrar vid tilläggning osv. Också vid olyckstillbud fungerar denna besättning 

bäst då alla vet hur skeppet/båten fungerar, och alla har varit involverade i båtens 

skötsel under resans gång.  

Om det på en båt finns en såkallad ‖Happy Ship‖-stämning bör resan gå alldeles utan 

anmärkningar i bra eller dåligt väder. Harmoni ombord fås genom att alla har en 

arbetsuppgift, en meningsfull syssla. Vid dåligt väder, storm, eller liknande har alla en 

plats och en trevlig stämning infinner sig även där, för att alla litar på att alla klarar sina 

uppgifter lika bra som de gör i bra väder. Har man i en båt på väg till krogen bara en 

förare och de andra ‖matroserna‖ bara sitter och dricker öl finns ingen laganda, 

‖Happy Ship‖. På vägen hem från krogen har kanske besättningen bytts ut och inte 

ens föraren är den samme. Ingen har en given plats. På en båt ska alla ha en syssla som 

är anpassad till sin egen förmåga. Allt detta gör att det blir bra harmoni ombord på 

båten vilket förebygger olyckor. 

2.8 Målformulering 

Vårt mål med detta examensarbete är att ge ett designförslag på en modul med syfte 

att minimera alkoholrelaterade olyckor till sjöss. 

2.9 Avgränsningar 

Eftersom båtvärlden har så otroligt många båtar i omlopp kommer vi bara fokusera 

oss på fritidsåkarna med båtar som är under 12 m. Båtar som är längre än 12 m är 

avsedda för förare med skepparexamen, alltså ett helt annat körkort än förarintyget 

som krävs till båt under 12 m. (www.sjosportskolan.se.)  

Koncentrationen ligger på säkerheten hos fritidsåkaren i första hand och detta 

designförslag ska bara ses som ett förslag på en lösning som kan används i båten. 
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Placeringen kommer att bli någonstans vid förarplatsen, men avgränsning görs för 

precis placering. Alla båtars instrumentpaneler ser olika ut så en specifik plats går inte 

att utpeka som perfekt för alkostartmodulen. Platsen för modulen måste anpassas till 

just den specifika båtens instrumentpanel. 

Avgränsningar görs från alla tekniska lösningar såsom kopplingar från dator till båtens 

startmotor, kortläsare till intyget och alkolåset gentemot datorn. Likaväl görs inte 

lösning till hur regleringen av maxfarten kopplas till gasreglaget vid alkoholhaltig 

utandning, eller hur höjning/sänkning av försäkringspremie kopplat till utandingen ska 

fungera. 

Begränsningar görs i valet av intervjupersoner där enbart människor med båt eller 

båtvana används för att få information om hur båtägarna, båtåkarna känner inför 

denna prototyp. Då det gäller gränssnittet på displayen har inte några frågor ställts om 

hur gränssnittet skulle vara, det har vi bestämt själva. Avgränsningar görs från hur 

mycket denna produkt kommer att kosta samt om produkten hjälper sjöpolisen eller 

inte.  

2.10 Activity Theory (AT) 

På svenska kallas denna teori för Aktivitets Teori (AT) och används för att få fram alla 

komponenter som kan behövas till ett projekt. (Knutagård. H 2003). Grunderna till 

AT kommer från de ryska psykologiforskarna Vygotsky och Leont`ev samt 

finländaren Yrjö Engeström. De två förstnämnda arbetade fram sina teorier under 

perioden mellan 1920 och 1930 (www.nada.kth.se) och Engeström verkade senare på 

1970 talet. När man undersöker något kan fokuseringen inte bara ligga på produkten 

utan helheten måste tas i åtanke. Hela kontexten måste finnas med för förståelighetens 

skull. I detta fall med alkolåsmodulen måste många aspekter tas hänsyn till för att få en 

lösning på problemet. Med symboliska artefakter menas att vi använder oss av språk, 

matematik eller andra gemensamma kommunikationssätt för att kommunicera. Med 

det fysiska verktyget menas de mera vanliga verktygen såsom datorer och handverktyg. 

En designer kan aldrig göra en produkt helt användarvänlig och en användare kan 

aldrig att ha full teknisk förståelse för hur en ‖sak‖ är konstruerad. Detta för att de två 

nämnda grupperna innan har så olika bakgrunder och intressen. (Berletsen. O 2000).  

I figur 2 nedan finns de olika medlen för att starta ett projekt. I projektstarten kan det 

vara svårt att identifiera de olika delarna som kommer att behövas i ett projekt.  
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Vilka redskap eller verktyg kommer att behövas för att kunna uppnå de resultat som 

önskas. Pratar alla samma språk? I denna verktygsdel kan en viktig komponent finnas 

nämligen den finansiella delen. Hur går projektet utan ekonomisk tillförsel? Kommer 

projektet att sponsras? Verktyg kan vara allt från datorer, skrivare, locktänger till 

maskinister. Objekt och Subjekt utgör en bas i triangelns struktur och utgör 

tillsammans de två grundstenarna i hela teorin. (Knutagård. H 2003). 

I ett exempel med en läkare och dess patient blir läkaren Subjektet som måste ha ett 

Objekt att arbeta ‖på‖ för att kunna utföra sin syssla. I toppen av triangeln finns 

verktyg som visar på vad för saker som behövs för att projektet ska kunna drivas runt.  

I fallet med doktorn och patienten blir alla doktorns redskap såsom stetoskop, 

tungspatlar och mediciner verktygen han arbetar med. Doktorn använder sina verktyg 

på patienten och i slutet av pilen är förhoppningsvis patienten frisk, resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

För att förklara hur alla de berörda delarna i vårt arbete hänger ihop med varandra har 

AT använts. Här nedan i figur 3 visas hur relationen förbinder dem åt under detta 

examensarbete. Denna figur kan byggas ut med flera berörda delar om man har behov 

av att få in fler parter i projektet. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Aktivitetsteoretiskt ramverk för säker sjöfart 

Figur 2. Activity Theory, Aktivitets Teori 
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För att skapa den säkra sjöfarten som syns i figurens mitt kan insatser från två håll 

hjälpa till. Förklaringen börjar med den vänstra delen. 

Som tidigare påvisats finns det brister när det gäller säker sjöfart. För att förbättra 

säkerheten till sjöss har ett förslag till ‖verktyg‖ som på bilden kallas ‖vår device‖ 

framkommit.  

Devicen, eller alkolåsmodulen förväntas att i framtiden finnas i alla båtar som ett 

hjälpmedel till att förhindra alkoholrelaterade olyckor. Idag kan Båtfärden vara allt från 

planerad och säker, till väldigt oplanerad och ur säkerhetssynpunkt väldigt osäker. För 

att uppnå "Happy Ship" behöver Föraren samt Besättningen tillsammans sätta upp vilka 

Regler som gäller ombord. Regler kan vara allt från hur långa pass vid rodret det ska 

vara, eller om hur alla ska passa på varandra så att ingen helt plötsligt saknas, en man-

över-bord händelse. Det behövs också klara tydliga regler för hur alla ska agera vid just 

en sådan händelse. Hur lång vändradie har båten, vem kommer närmast för att kasta 

hansakransen osv.  

Det behövs även en jämn Arbetsfördelning så alla vet vad de ska göra under Båtfärden, 

vem som hoppar i land eller vem som kastar tampen till bryggans personal m.m. Med 

hjälp av dessa delar skapar vi en säkrare båtfärd för den individuella båten Detta är 

dock bara halva jobbet för att skapa en Säker sjöfart för alla. Det för oss vidare till del 

två, dvs. den högra sidan av figur 3. 

Sjöpolisen idag har inte stor befogenhet att Kontrollera människor på sjön ifall de är 

påverkade av alkohol eller inte. De måste vara säkra på att personen i fråga har över 

1.0 ‰ i blodet för att få be dem att blåsa ett utandningsprov. Med hjälp av Vår device 

är tanken att den ska underlätta för Sjöpoliserna genom att redan i startögonblicket 

göra föraren uppmärksam på hur mycket alkohol som finns i utandningen. På så vis 

reduceras antalet alkoholpåverkade förare till sjöss som orsakar olyckor och onödiga 

pådrag av sjöpolisen. 

Tack vare dessa två delar så skapar de tillsammans vårt mål: En Säker sjöfart. 
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3. Metod 

Metoderna som använts under projektets gång förklaras enligt flödesschemat i figur 4 

nedan. 

  

Figur 4. Flödesschema metoder. 
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3.1 Efterforskning 

För att återkoppla till tidigare text om AT där delarna till projektets alkolåsmodul tagits 

fram följer härunder de delar som berör modulen. Placeringen av färgmarkeringen på 

flödesschemat visar positionen i metodprocessen. Se figur 5. 

 

3.1.1 Alkolås 

Flera alkolås måste kontrolleras och jämföras för att slutligen fastställa en produkt som 

ensam kandidat till designförslaget som ska utformas. Vi kommer att jämföra 

alkolåsens olika egenskaper med varandra. För att få en större inblick i de delar som 

kom att användas i projektet gjordes först research på befintliga och tåliga alkolås. 

Låset måste tåla kyla och värme samt kunna spara många inloggningar i minnet.  

Figur 5. Efterforskning 
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3.1.2 Instrumentpaneler 

Det gjordes också kartläggning på instrumentpaneler i båtar för att förstå hur mycket 

plats som fanns tom på panelen så att vårt förslag inte skulle ta för stor plats. Detta 

gjordes genom att titta på olika båttillverkares hemsidor. Nedan i figur 6 och 7 syns 

exempel på hur det kan se ut i en båt, vilka olika förutsättningarna är för att en 

alkolåsmodul ska få plats. 

 

 

3.1.3 Displayer 

Även displayer som redan finns på marknaden undersöks för att 

få en förståelse för hur stora de är och vilka färger som de 

generellt har. Hur stor display skulle behövas för att visualisera 

alkoholhalten och vilka storlekar fanns att tillgå på marknaden? 

Det fanns många att välja på och en 10‖-display blir ungefär 10 x 

2,54 = 25,40 cm på diagonalen. Intill syns ett förslag i figur 8 på 

hur den skulle kunna se ut. 

Figur 8. 10‖.– display  

25,40 cm på diagonalen 

Figur 6. Instrumentpanel i båt. (Privata bilder). Figur 7. Instrumentpanel i båt. (Privata bilder). 
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3.2 Intervjuer 

 

 

I projektet användes olika sorters intervjutekniker som redovisas i texten nedanför. 

Svaren av intervjuerna formar tillsammans en mer komplett grund än vad bara en 

enskild intervjuteknik kan göra. Baserat på svaren från intervjupersonerna görs en 

sammanställning som slutligen används som grund för utvecklingen av artefakten. Se 

figur 9. 

3.2.1 Pilotstudie av intervjufrågor (modul) 

Innan intervjupersonerna fick ta del av intervjufrågorna som sammanställts testades 

frågorna ifall de var formulerade på ett sådant sätt att vederbörande förstod frågorna 

och kunde svara på dem. Pilottesterna gjordes på ett fåtal personer som inte har någon 

som helst anknytning till Högskolan i Kalmar eller till vårt projekt. Detta görs för att 

inte få konstiga svar på någon fråga som de inte fullt ut förstått. Detta skulle göra att 

reliabiliteten av intervjun försämras.  

Figur 9. Intervjuer 
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3.2.2 Intervju (modul) 

Intervjufrågorna skickades ut per e-post till 10 båtaktiva människor i åldrarna 35-69 år. 

Den grupp båtaktiva som saknades var ungdomar mellan 15-30 år, så för att få med 

den gruppen gjordes Persona, som mer ingående förklaras i punkt 3.3. Intervjufrågor 

skickades också per e-post till Fredrik Josefson, Sjöpolis i Stockholms län, som vi 

tidigare varit i kontakt med. 

3.2.3 Intervju (display) 

Efter pilotstudien intervjuas användare angående hur det grafiska användargränssnittet 

i displayen ska visas. Bland annat ställdes frågor angående färg eller ändring av 

textstorlek om personen haft alkohol i utandningen. 

3.3 Personas 

 

 

Under tiden som intervjuerna pågick konstaterades att det inte fanns personer i 

åldersgrupperna 15-30 år medtagna. Då gjordes Persona för att få med den kategorins 

svar i sammanställningen av intervjusvaren. I en uppsats gjord av Eng, T. (2005) fanns 

förslag på hur en Personas skulle göras. Personas är fiktiva personer som används 

ungefär som intervjupersoner fast där projektledaren själv bestämmer åldersgrupper 

och hur flitig användare han/hon är av en viss typ av produkt eller hur ofta en särskild 

Figur 10. Personas 
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sak utförs. I Personas beskrivs till exempel jobbstatus, civilstånd, ekonomi, intressen 

och privatliv. Alla dessa fakta gör att en person sakta blir till. Personen ska också 

namnges och det namnet ska under hela projektet användas för att knyta an utförande 

eller behov till personligheter. Här tar man naturligtvis hänsyn till att relevant fakta 

finns hos Persona. Lägg inte med sådant som inte hör projektet till.  

Personas görs efter att studier gjorts på de intervjupersoner som kontaktats. De 

studierna visar på hur ‖båtfolk‖ tänker och hur de resonerar i olika situationer. Det 

behövdes fyra stycken Personas och det gjordes två kvinnliga och två manliga 

Personas för jämviktens skull. Var och en av de fyra Personas namngavs sedan för att 

ge mer karaktär åt personens svar, samt att det går lättare att diskutera om man kan 

namnge vem som hade vilken åsikt. Efter att Personas utformats gick vi igenom 

intervjufrågorna tillsammans för att utifrån individen få en så rättvis bild som möjligt 

på enkäten. Se figur 10. 

3.4 Kravspecifikation 

 

 

Genom intervjuerna samlas data kring designen på modulen. Här måste information 

samlas in om var i båten modulen ska vara placerad samt hur stor displayen ska vara. 

Valet av färg på modulen lades över på oss för att den inte skulle dra till sig onödig 

uppmärksamhet under färd jämfört med befintliga båtinstrument på instrument-

panelen. Dessa krav måste beaktas. Se figur 11. 

Figur 11. Kravspecifikation 
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3.5 Lermodell 

 

 

En modell som skulle visas upp för användarna byggdes i modellera. Leran modelleras 

för hand och formas i enlighet med intervjusvarens resultat. Lermodellen hjälper till att 

visualisera hur modellen skulle kunna se ut i verkligheten. Användaren kan då klämma 

och känna för att få en bättre uppfattning om hur resultatet skulle kunna bli. Feedback 

från användarna inhämtas för att eventuella ändringar ska kunna göras. Se figur 12. 

Figur 12. Lermodell 
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3.6 Återkoppling 

 

 

Vid återkoppling är det meningen att intervjupersoner/användare ska tycka till om 

produkten för att ändringar ska kunna göras. Ofta förhåller det sig så att designern blir 

blind och inte ser de mest felaktiga lösningsförslagen som gjorts. Ändringar är 

nödvändiga för att användarvänligheten ska bli den bästa. Se figur 13. 

3.6.1 Feedback på intervju (modul) 

I denna feedback om modulen ställs många frågor rörande modulens yttre 

formgivning. Allt från färg till form eller tjocklek tas i beaktning. De svar som 

inkommer måste användas i ändringsfasen för att efterlikna den produkt som 

användarna/intervjupersonerna helst skulle vilja se i sina båtar. 

3.6.2 Feedback på intervju (display) 

Denna feedback gav resultatet på hur insidan skulle utformas utefter 

intervjupersonernas svar. Till exempel vilka färger som skulle finnas med eller om 

storleken på texten skulle öka stegvis vid inloggning med alkohol i utandningen All 

fakta de nämner måste beaktas vid utformning av kortsorteringsmetodens förslag så 

att all information som uppkommit används.  

Figur 13. Återkoppling 
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3.6.3 Freedback på lermodellen 

Lermodellen visas för fem stycken intervjupersoner och de får känna och klämma på 

den tänkta produktens form. De saker som påpekas ska användas vid omändring av 

lermodellen. Det är återkoppling som gör att produkten får ett värde, kan användas 

rätt. 

3.7 Kortsorteringsmetod inloggning modul 

 

 

Inloggningsrutor och följande aktuella bilder på displayen görs i datorn för att skrivas- 

och klippas ut och sedan ges till användaren. Detta gjordes i ett bildredigerings-

program som heter Photoshop. Där kan flera bilder klippas samman och redigeras till 

en slutgiltig bild. För att få en lösning på inloggningen som verkade logisk i och med 

att igångsättningen med nyckel startar alkolåset, provades alla inloggningslapparna på 

två av användarna. Tyvärr kunde inte alla sex intervjupersonerna framföra sina åsikter 

då tiden inte räckte till att åka runt till dem med lapparna. Det hade varit svårt att 

skicka alla färdiga bilder per e-post, och framför allt svårt för intervjupersonerna att 

framföra sina åsikter genom att bara skriva ner dem på ett papper. Det som söktes var 

att de skulle sitta och plocka med lapparna för att slutligen få ihop ett mönster som var 

logiskt enligt dem själva. Det som är det bästa med denna metod är om man ber dem 

‖tänka högt‖. Detta uttryck betyder att man ber användaren prata hela tiden och tala 

om vad som finns i tankarna. Se figur 14.

Figur 14. Kortsorteringsmetod 
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Figur 15. Lappar till inloggning Figur 16. Lappar till administrationen 

 De ska tala om varför de lägger lapparna i den specifika ordningen eller varför den 

lappen flyttades och så vidare. Figur 15 och 16 nedan visar hur en av användarna 

flyttade runt lapparna på köksbordet och den andra användaren på golvet. 

Det verkade inte nödvändigt att göra kortsorteringsmetoden med Personas för det 

kändes som om de svaren skulle minska reliabiliteten i det sammanställda resultatet.  

Det som kom fram i återkopplingen efter avslutad kortsortering var att ett led i 

inloggningen inte skulle fungera, så den togs bort.  

Det var i valet av namn som inte gick att lösa tekniskt på grund av att det inte i denna 

modell fanns tillgång till tangentbord med bokstäver. Denna information integreras 

istället elektroniskt i förarintyget och hämtas av alkolåsmodulens kortläsare. Numeriskt 

tangentbord i displayens fönster kommer att läggas till för att mata in lösenord. 
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3.8 Visualisering 

 

 

För att visualisera modellen digitalt används datorprogrammen 3D Studio Max och 

Photoshop. I 3D Studio Max görs en rektangel med rundade hörn. Därefter valdes 

material och passande färg på den. En hemsida där händelseförloppet med 

inloggningsrutor och kommande sidor på displayen ska göras, för att smidigt kunna 

visas för användaren. Utformningen av detta flödestest görs baserat på 

intervjupersonernas/användarnas resultat av kortsorteringsmetoden. Se figur 17. 

Figur 17. Visualisering 
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4. Resultat 

4.1 Alkohollåset 

För att minska risken alkoholrelaterade olyckor som sker till sjöss ges här ett förslag på 

hur ett sådant hjälpmedel skulle kunna fungera. Ett alkohollås som kopplas till en 

modul med kortläsare i där förarens förarintyg ska fastsättas. Ägaren eller någon i 

dennes familj ansvarar för administrationen och därigenom också ansvar för vilka 

personers intyg som ska kunna låsa upp båtens startmekanism. Föraren ska stoppa i 

förarintyget i kortläsaren och därefter får han/hon en meddelanderuta på displayen där 

föraren ombeds blåsa i alkotestaren.  

Meddelanderutan om att blåsa först var ett resultat utefter intervjusvaren. Se alla 

intervjusvaren rörande displayen i bilaga 7.6. I efterforskningen om alkolås undersökte 

vi sju stycken alkolås och hittade en produkt som enligt vår åsikt är det mest passande 

av alla alkolås på marknaden nämligen Dräger Interlock XT. Se tabell 2 nedan. 

Apparaten som söktes skulle klara höga och låga temperaturer samt kunna spara 

många inloggningar i minnet. Foxguard Alkolås A2 har likvärdiga funktioner fast med 

en trådlös handenhet vilket kan medföra att den lätt tappas bort. Därför valdes Dräger 

Interlock XT framför Foxguard för att den har en sladd mellan handenhet och 

modulen. 

 

 

 

 

 

 

Alkolås 
Vägverkets 

krav 
Svår att 

manipulera 
Loggar 

information Trådlös 
Text 

display 

Dräger Interlock XT X X X --- X 

Alcolock V3 X ? ? --- X 
Guardian Interlock 
WR2 

X ? --- --- --- 

Foxguard Alkolås A2 X ? X X X 

Innova Alkolås-NGW4 ? X X X X 

Innova Alkolås-L1 ? ? ? X X 

LifeSafer ? X X --- --- 

Tabell 2. Jämförelse av alkolås och dess funktioner. 
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Punktlistan nedan är tagen ur vägverkets text på www.bke.se som visar på vad som 

krävs för att alkolåset ska vara godkänt. 

 Alkolåsen ska uppfylla de tekniska kraven i direktiv 95/54/EG avseende 

elektrisk/elektronisk underenhet. Detta kravs uppfyllande redovisas av 

leverantören i provningsrapport. 

 Alkolåset ska på rimligt sätt förhindra manipulation. Detta innebär att 

leverantören ska visa att alkolåset kan detektera huruvida det är en människa 

som avger provet och/eller om försök till otillåtet startsätt görs. 

 Alkolåset ska förhindra start av fordonets motor om en alkoholmängd över i 

Sverige laglig gräns (0,2 promille) detekteras. 

 Alla startförsök ska registreras med uppgift om tidpunkt. 

 Start inom tjugo minuter efter att motorn stannats behöver inte kräva test. 

 Resetfunktion som möjliggör återställning av alkolåset vid förarbyte. 

 All förekomst av alkohol vid testat startförsök ska registreras. 

 Alkolåset ska fungera vid temperaturer i kupén från -45° till + 85° Tid för 

uppvärmning av alkolåset till arbetstemperatur får ej överskrida 10 min vid -

45° och 3 min vid -10°. 

 Alkolåset ska klara kraven för stötar, vibrationer, damm och fuktighet liksom 

för drift vid olika spänningar som ställs i Albertaspecifikationen för alkolås 

(Project No. 355A02, Document No. 355A02-01). 

 

Det utvalda alkolåset heter Dräger Interlock XT och klarar temperaturer från -45 

°C till + 85 °C vilket gör produkten lämplig att ha i båten även under 

skandinaviska vintrar. (www.kgk.se). Se figur 18. Namnet XT uppkom just av 

den anledningen, XT betyder Xtended Temperature. Detta alkolås klarar att hålla 

16 blås/dag i 6 månaders tid i minnet, ca 30.000 loggningar. (www.kgk.se). 

Skulle någon försöka sabotera alkolåset loggas även det i minnet. Modellen 

kopplas till en datorenhet i båten där ägaren loggat in med eget 

användarnamn eller lösenord. 

Figur 18. Dräger Interlock 
XT 

Med tillåtelse av Björn 
Strandberg produktspecialist 
på KG Knutsson AB 
handelsdivisionen 
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I en kontakt med Björn Strandberg produktspecialist på KG Knutsson AB 

handelsdivisionen om Dräger Interlock XT svarade Strandberg att ett utandningsprov 

på 1 liter luft krävs för att få godkänt på utandningsprovet. Det krävs dock inte att 

provet utandas i ett visst tryck, så frågan ställdes till en läkare, Göran Pettersson, om 

ett barn kan blåsa ut 1 liter luft. Svaret blev att jo, ett barn kan prestera 0,2-0,3 liter 

men kan forceras till det dubbla om inte astma eller annan sjukdom föreligger. Detta 

kontrollerades enbart för att kunna eliminera fusket där vuxna ber sina barn blåsa i 

alkotestaren för att sen starta båten alkoholpåverkade. Frågan om de kunde se några 

kryphål med alkolåset i båten hade ställts till intervjupersonerna och de ansåg att barn 

och medpassagerare kunde blåsa så att ingen inloggning var under alkoholpåverkan. 

Tyvärr kommer det att fungera om barn blåser i Dräger Interlock XT, men har föraren 

en så konstig syn på säkerheten ombord borde han/hon inte köra båt över huvud 

taget. I detta resonemang finns det nog inget som håller föraren eller passagerarna 

säkra. I blåstestet ska dock utblås ske tills pipljudet försvinner och det blir ett klickljud. 

Därefter ska luft sugas tillbaka tills apparaten avger ett pipande ljud. Detta moment 

kan för barn bli för svårt att utföra, men riktigt säker går inte att vara på om de klarar 

blåstestet eller inte. Det skulle behövas ett test där barn gör försök att klara utblås och 

insug av luft till alkolåset. Då kan man undra om harmonin ‖Happy Ship‖ infinner den 

sig på en båt där resan startar med bedrägeri. 

4.2 Intervjuer 

Det hade sammanställts en intervjuenkät som handlade om hur stor modulen skulle 

vara och var den skulle placeras med mera. Intervjuerna skickades till tio personer. 

Intervjufrågorna finns som bilaga 7.1. Det var bara sex personer som svarade på 

enkäten. (Se hela resultatet i bilaga 7.3, Sammanställning intervju modul). Då framkom 

att storleken på modulen inte skulle vara större än 7 x 10 cm, samt att den borde vara 

placerad någonstans vid ratten. Intervjun visade också att intervjupersonerna kunde 

tänka sig att själva betala mellan 200-2500 Skr för att själva installera en alkostart i 

båten. I frågan om försäkringspremiehöjning vid inloggning med alkohol i 

utandningen blev svaret positivt. En sänkning av premien ville alla ha ifall kontroll av 

alkolåset visade att alla inloggningar gjorts utan alkohol i utandningen.  

I framtagandet av intervjupersonerna upptäcktes att den yngre målgruppen saknades. 

Åldrarna 15-30 fanns inte att nå för intervju. Då gjordes persona på denna åldersgrupp 

för att få med en ‖ynglings‖ sätt att se på intervjufrågorna.  
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I den andra intervjuomgången om hur inloggning och färgval på displayen skulle vara 

svarade de 4 Personas samt 6 människor på frågorna. Enkäten och en 

sammanställning på intervjufrågornas svar rörande display finns i bilaga 7.5 och 7.6. 

Majoriteten ville ha igångsättningen av alkolåset när man satte nyckeln i tändningslåset, 

vilket också startar alkolåset Dräger Interlock XT. En viktig aspekt framkom dock och 

det var om båten saknade instrumentpanel. Då kan man kanske koppla in alkolåset 

direkt till startmekanismen i båten. Det som blir lidande i en sådan situation är att det 

inte finns utrymme för en fast display. Den kan ju förvisso sitta ihop med alkolåset på 

så vis att en sladd går från alkolåset till displayen så att hela ‖modulen‖ blir en sorts 

handenhet. Lätt att ta med sig och går att lägga på säker plats i ett fack i båten invid 

förarplatsen. Det som i så fall måste finnas är tillräckligt långa sladdar så att föraren 

inte behöver sitta med modulen i knäet utan kan lägga den åt sidan för säker körning.  

4.3 Personas 

Personas gjordes på åldersgrupperna 15-30 år och det gjordes två manliga och två 

kvinnliga för jämlikhetens skull. Andreas som var 15 år, Anna var 20 år, Kim som var 

25 år och svetsare och slutligen Pernilla som är 30 år och gift, jobbar som datatekniker. 

I bilaga 6.4 finns alla Personas i fulltext. När dessa Personas var klara och deras 

personligheter, genom oss, hade besvarat frågorna om modulen hade sammanlagt 10 

personer svarat på enkäten. Hälften av Personas valde att sätta modulen i anslutning 

till ratten och de båda andra valde vid nyckeln och vid startanordningen. I frågan om 

storleken på displayen valdes väldigt små centimetermått, mellan 10 x 10 cm till 4 x 7 

cm. I frågan om vad som ska ske vid inloggning med alkohol i utandningen gick 

svaren i sär. Allt från att inte kunna starta, få en varning, fartbegränsning eller att det 

skulle bli en försäkringsfråga blev svaren. Tre av fyra tyckte också att viss hastighet i 

knop var att tillämpa vid alkohol i utandningen. I frågan om vad modulen skulle kosta 

blev summorna låga. Som dyrast 500 SEK men en persona ville få den av 

försäkringsbolaget. Hela enkäten om modulen och resultaten finns att läsa i bilaga 7.7, 

Sammanställning Persona intervju. 
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4.4 Båten i framtiden 

Om vi ser in i framtiden skulle vi helst se att alkolåset redan satt i alla nya båtar, 

fabriksmonterat. Det skulle inte gå att välja bort som det går att göra med annan 

extrautrustning, den skulle ingå i båtens standard. Så småningom skulle allt fler båtar 

ha denna extra säkerhet ombord desto fler nya båtar det kommer ut på marknaden. 

Det borde göra att olyckor relaterade till alkohol skulle minska. Detta designförslag på 

en display med tillhörande kortläsare och alkolås ska sitta på instrumentpanelen i 

båten. Genom intervjusvaren har det framkommit att modulen borde sitta vid ratten. 

Genom intervjuerna fick vi även svar på frågorna om hur stor displayen skulle behöva 

vara för att ha en bra läsbarhet samt om displayen skulle sitta på en vippbar ställning. 

Storleken på displayen skulle räcka med ca 7-10 cm i längd och 6-8 cm hög. Displayen 

skulle kunna sitta på en vippbar ställning för att undvika solreflexer i skärmen. Inom 

en snar framtid kommer sjöfarten behöva giltigt förarintyg och den aspekten kopplat 

till alkolåset borde göra sjön till en säkrare plats att vistas på både under semestern och 

till vardags. Med komponenter som alkolås och god sjövana som ger ett ‖Happy Ship‖ 

borde säkerheten höjas avsevärt. Använder alla passagerarna också flytvästar höjs 

säkerheten ännu mer. 

4.4.1 Intervju med sjöpolisen 

I intervjun med Fredrik Josefson, Sjöpolisen i Stockholm i frågan om han trodde att 

denna alkolåsmodul skulle minska antalet alkoholrelaterade olyckor svarade han så här. 

Citerat efter Josefson:  

‖Ja, det skulle den förmodligen. Problemet är att den nuvarande lagstiftningen ställer 

till problem. På land gäller en nedre promillegräns (0,1 mg/l i utandningsluften), men 

på sjön finns ingen nedre gräns. Det innebär att ett alkolås måste baseras på den 

enskilde individens önskemål och inte på vad lagstiftningen säger.... ‖ 

(Hela intervjun med sjöpolis Fredrik Josefson finns att läsa i bilaga 7.2). 
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4.5 Försäkringsfrågor 

Efter kontakt med Länsförsäkringar svarade Carina Karlsson som är Produktansvarig 

Privat för Länsförsäkringar, att på frågan som handlade om man idag får avdrag från 

försäkringen vid ev. olycka som är alkoholrelaterad, att det är 100 % avdrag på 

försäkringen vilket sätter vårt arbete i annan dager. Tanken på att ge avdrag i 

procentuell minskning i och med att alkoholmängden i utandningen ökade blir därför 

en ganska svår uppgift. Resultatet blir därför en hastighetskontrollerande enhet som 

reglerar och ‖låser‖ gasreglaget till en maxgräns vid alkohol i utandningen. 

När det gäller enkätsvaren på modulen framkom det att de flesta dock ville ha en 

sänkning i premien om man hade ett alkolås i båten. Den lösningen kanske främjar en 

större användarkrets som är villiga att ha ett alkolås i båten för vinnings skull. Inte nog 

med att premierna sänks utan sjösäkerheten ökar. Det blir färre alkoholpåverkade till 

sjöss och Happy Ship-harmonin smyger ombord. 

4.6 Design av en alkolåsmodul 

Med utgång från intervjusvaren i sammanställning placerades modulen i närhet av 

ratten. Den exakta placeringen får respektive båtägare avgöra själv på grund av 

eventuell platsbrist på instrumentpanelen. Storleken varierade i svaren så ett medeltal 

räknades ut till 10 x 7 cm display, med en 1 cm ram runt omkring. När det gäller 

färgval på displayens hölje valdes två färger av oss som fanns på redan existerande 

båtinstrument utefter efterforskningens resultat. Färgvalet står mellan svart och grått 

och vi har kommit fram till att det som kund ska gå att välja mellan dessa två färger på 

modulen till alkolåset. Den grå färgen är åt det mörkare hållet.  

‖Storyn‖ som Donald Norman, 2005 skriver om ordnades i en riktig miljö istället för i 

en fiktiv miljö. Där användes en väns båt och modulen som formats i lera sattes i 

relation till övriga instrument för att se om likhet med de övriga instrumenten, så 

kallad talande design, infann sig. Den smälte in bra och uppfattades som ett 

instrument. 

Ett fäste bredvid displayen för att fästa Dräger Interlock XTs handenhet som man ska 

blåsa i vore att önska om plats fanns på instrumentpanelen. 
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4.7 Visualisering  

För att lättast visualisera modeller för användare och intervjupersoner kan hjälpmedel 

som datorprogram användas. Det går också bra med att bygga upp modellen i naturlig 

storlek för att användaren ska kunna klämma och känna på den. Få den rätta känslan. 

4.7.1 Lermodellen 

Modellen visades också upp för hälften av användarna, dvs. 5 st, för att de skulle få ge 

sitt utlåtande om storleken. Det användes bara 5 användare för att alla inte var 

tillgängliga geografiskt sett. Det skulle också ha tagit för lång tid att skicka runt 

modellen brevvägen. Användarna var nöjda med storleken men tyckte att den var i 

tjockaste laget. Se figur 19. Det berodde på att om förarintyget i form av ett kontokort 

ska sitta i modulen under hela resans gång måste avläsningsmekanismen finnas inuti 

modulen. Eftersom det inte gått att få fram hur tjock en kortläsare egentligen behöver 

vara har 2 cm antagits som maxgräns. 

 

 

 

 

 

 

 

Det är inget problem med att förstå att produkten också hör hemma på 

instrumentpanelen bland de andra instrumenten tack vare att den är lika stor som de 

andra instrumenten och har snarlik form. Den sticker inte ut bland instrumenten utan 

smälter bra in. Jämför gärna modellen med de instrument som finns i figur 6 och 7. 

Figur 19. Lermodell av displayen 
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4.7.2 3D Studio Max 

När lermodellen visats för 5 st användare och de gett oss feedback på modellen 

skapades 2 modeller i visualiseringsverktyget 3D Studio Max på datorn. Nedan i figur 

20 och figur 21 visas färgerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3 Photoshop 

I datorprogrammet Photoshop skapades alla inloggningsrutor som senare användes till 

visualisering vid lapptestet och även till den senare hemsidans bilder. 

4.8 Inloggningsrutornas ordning i displayen 

Då det gäller gränssnittet på inloggningen och dess efterföljande rutor har lösningen 

gjorts på följande sätt i enlighet med vad intervjupersonerna visade. Allt ska också vara 

lättförståeligt och att ingen onödig information finns med som distraherar 

föraren.(Brinck. T, Gergle. D, Wood.S.D 2002). Med detta i tankarna gjordes all text 

så stor som möjligt för läsbarhetens skull samt att ögat läser av information från 

vänster till höger. Den mest relevanta informationen ska finnas i det översta vänstra 

hörnet och den minst relevanta informationen ska finnas i det högra nedersta hörnet.  

 

 

Figur 20. Antracitgrått Displayförslag Figur 21. Svart Displayförslag 
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Ruta 1.  

Ruta 2. 

Ruta 3. 

Ruta 4. 

När föraren kommer till båten så sätter 

han/hon nyckel i tändningslåset, men det går 

inte att starta motorn. Tändningslåset är 

kopplat så att den startar första rutan på 

displayen.  

Han/hon får sätta in sitt förarintyg i 

kortläsaren som sitter på displayens ovansida. 

Ruta 1 

 

Nu visas ruta nummer 2 på displayen. Han får 

nu skriva in sitt lösenord med max 11 siffror. 

Det behöver inte vara max 11 siffror men i 

exemplet används 11 som maxtal. Maxantalet 

siffror beror på hur många  

tecken displayen klarar av att ta. 

 

Han ombeds blåsa i alkolåsets handenhet där 

ett engångsmunstycke sätts fast. Han blåser tills 

det klickar till och pipljudet upphör. Sedan 

suger han tillbaka luften tills andenhet piper till. 

Ruta 3. 

 

Den ruta som nu visas beror på om han hade 

alkohol i utandningen eller inte. Denna gång 

var det utan anmärkning, 0,00 ‰. Rutan har 

grön markering. Ruta 4. 
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Ruta 5. 

Ruta 6. 

En ruta kommer upp, grönmarkerad som visar att han nu kan starta båten. 

 

 

Resultatet av att logga in utan alkohol i 

utandningsluften gav att han nu kan starta 

båten utan att ha någon max fartgräns.  

Information visas också om 

försäkringspremiens sänkning vid eventuell 

kontroll, som antingen kan göras av polis eller 

försäkringsbolaget själv. Denna ruta kommer 

att visas på displayen under resans gång.  

Ruta 6. 

Skulle nu Karl Nilsson logga in och blåsa med alkohol i utandningen kan resultatet bli 

som det visas nedan i ruta 6 till 9. Storleken på texten ökar i förhållande till 

promillehalten i utandningen, helt enligt intervjusvaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klickar man på knappen fortsätt möjliggörs start av båtens motor. Klickar man däremot 

på knappen avbryt avbryts hela processen och även det lagras i datorns minne. De 

Ruta 6. Ruta 7. 

Ruta 9. Ruta 8. 
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Ruta 11. 

inloggningsrutor ovan i figur 6-9 visar att alla alkoblåstester gjorts med alkohol i 

utandningen. Storleken på texten skulle som sagt öka enligt intervjupersonerna i takt 

med att alkoholmängden steg för att synen försämras under alkoholpåverkan. Det 

stämmer bra överens med vad som kom fram under punkt 2.5 Alkoholen och 

människan. 

Även färgerna på de olika rutorna visar att de är loggade på olika promillehalter. 

Tanken är att den ruta som till slut kommer att vara synlig under resans gång på 

displayen ska ha den färg som föraren loggade in med. Ett sätt som enkelt visar hur 

mycket alkohol föraren har godkänt körning på. Är inloggningen utan alkohol är 

färgen grön på displayen. Sjöpolisen kanske kan vara hjälpta med detta signalsystem då 

det på långt håll syns om rutan är grön, gul, orange, ljus- eller mörkt röd. I bilaga 7.8 

‖Inloggningsrutor med olika färgnyanser‖ finns de olika färgerna visualiserade. I 

intervjusvaren var det inte många som ville ha färg på displayen, men trots det ville 

många ha röd eller grön lampa på displayen. Valet att färga hela displayen har helt 

gjorts på eget bevåg då kanske sjöpolis och kustbevakning kan vara hjälpta av att se 

färgnyansen på displayen på långt håll. 

 

Inloggningen som först måste ske och där alla förarintyg som ska kopplas till båten 

fungerar som nedan. 

När alkolåsmodulen är inköpt och installerad, 

ifall det inte satt någon i båten ska förarintygen 

som av administratören är godkända registreras 

till båten. Den person som ansvarar eller äger 

båten rekommenderas som administratör. 

Han/hon sätter i nyckeln i tändningslåset på 

båten och displayen tänds och en 

informationsruta kommer upp. 

Administratören ombeds sätta i sitt förarintyg. 

Ruta 10.  

Personens namn, vilket förarintyget hör till, 

kommer upp i displayen och han/hon ska göra 

sig ett inloggningslösenord med hjälp av max 

11 siffror. En upprepning av lösenord görs för 

Ruta 10. 
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att säkerställa att lösenordet var det som menades första gången. Ruta 11.  

Administratören klickar på spara. 

Efter att administratören sparat personens förarintyg är personen kopplad till båten 

som giltig användare och förare. 

Nu följer en ruta som frågar administratören 

om det ska läggas till fler användare som har 

rätt att köra båten? Ruta 12.  

Svarar han/hon JA kommer ruta nr 10 och 11 

att upprepas tills det att administratören trycker 

NEJ i ruta 12. 

När administratören är klar med alla förarintyg 

kommer rutan upp där han/hon ombeds sätta i 

sitt förarintyg, slå in lösenordet och blåsa i alkolåset. Ruta 1, 2 och 3 ovan. 

 

Det framgick av kortsorteringsmetoden att det inte fanns någon onödig information 

på korten då det inte framkom tveksamheter på innebörden. 

Ruta 12. 



 34 

5. Diskussion 

Många vi intervjuat säger att det är en liten öm tå detta med alkoholpolitik. Det första 

som sägs är att, – Jag är ingen nykterist men… Varför är det så farligt om man nu är 

det kan man undra? Att sjöfarten förr i världen förknippades med fulla sjömän kanske 

fortfarande sitter i, men det passar inte riktigt in i dagens båtvärld med alla fortgående 

båtar. Båtarna idag gör upp mot 30 knop och det gör att olyckorna idag blir så mycket 

kraftigare. I dag finns fler fritidsbåtar än förr och många av dem är fortåkande ekipage. 

1 knop=1,852km/h så 30 knop blir 30 x 1,852 som ger en hastighet på 55,56 km/h. 

Tilläggas ska att ytan är alldeles spegelblank vilket inte betyder att bottnen under ytan 

är likadan. Grundstötningar kanske sker på grund av slarvigt lästa sjökort, eller att man 

tar för givet att är man långt ute på havet så ska det vara djupt. Bottnen i havet är som 

på land, kuperad. Det är i denna olycksstund som harmonin ‖Happy Ship‖ bör infinna 

sig med van besättning där alla vet vad som ska göras och vem som ska göra det. 

 

Eftersom bara 10 personer har svarat på intervjuerna går det inte att dra några 

generella slutsatser angående hur Sveriges befolkning hade ställt sig i denna fråga om 

alkolås i båten. Det kan bara konstateras att de svar som framkommit gjorde att 

projektet kunde fortlöpa utefter intervjuernas svar. Som sagt är detta inte Sveriges 

befolkningsönskan som framkommit utan bara en fingervisning om hur det skulle 

kunna bli, en prototyp, ett designförslag på hur en alkolåsmodul kan komma att 

användas och hur den kan komma att se ut. 

Reliabiliteten kan också diskuteras när det gäller persona-intervjuerna, eller om en 15-

årings intervju ens skulle ha varit med i undersökningen med tanke på 

försäkringsfrågor och dylikt. Det finns dock många ungdomar som kör båt själva med 

föräldrarnas samtycke samt att alkoholen verkar gå längre ner i åldrarna. Personas görs 

med hjälp av underlag av tidigare intervjuer och byggs sedan helt av författaren själv. 

Resultatet kan diskuteras när det gäller en så liten mängd människor då fyra av tio 

inblandade intervjupersoner är fiktiva personligheter. Reliabiliteten kan diskuteras som 

sagt, men skulle forskningen belysa hela Sveriges båtåkande population skulle flera 

tusen människor ha intervjuats. Det hade vi tyvärr varken tid eller resurser till att göra. 

Trots att detta arbete gjorts med en liten testgrupp kan den komma till användning 

som grund för fortsatt forskning om alkohollås i båtar. Det mest intressanta av alla 

resultat som uppkommit är nog att det var hälften av alla intervjupersoner som kunde 
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tänka sig att använda ett alkolås i båten. Med denna undersökning i ryggen kan vi bara 

hoppas på att det i framtiden kommer att finnas en liknande produkt ute på 

marknaden. 

I intervjuerna om alkostartmodulen framkom att bara hälften av de tillfrågade ville ha 

max fartbegränsning vid inloggning med alkohol i utandningen. Den frågan visar att 

det inte var så självklart med begränsning i knop, som vi själva förutsatte, och det var 

intressant. Eftersom Länsförsäkringar svarade att det redan fanns ett 100 %-igt avdrag 

av utbetalningspremie vid alkoholrelaterade olyckor gick vi ändå vidare med 

sänkningen av knop relaterat till mängden alkohol i utandningstestet. 

Alkoholsynen idag verkar vara att det självklart ska vara 0,2 ‰ gräns på vägarna men 

att det på sjön verkar vara jobbigt att hålla den gränsen. Är det så många ser på 

båtåkandet, att det nästan är fritt fram att dricka så mycket man vill och sen köra båten 

hem igen? I så fall blir man som båtåkande familj ganska rädd. Vilka kommer vi att 

möta idag och vad har de för promillehalt i blodet? Nu får vi ju inte gräva ner oss i så 

dunkla tankar om båtfolket. I allmänhet fungerar säkert säkerheten bra på de flesta 

båtar och harmonin ‖Happy Ship‖ finns med ombord.  

 

Sjöpolisen kanske kan komma att ha nytta av denna prototyp som vi gett förslag på, 

den vore nog ingen belastning för dem, snarare en hjälp till säker sjöfart. Vid eventuell 

kontroll av sjöpolis i framtiden kunde de ha befogenhet över inloggningsdatorn för att 

utläsa i historiken vilka inloggningar som gjorts av vem, och om det finns inloggningar 

med alkoholpåverkan. Det kommer också på lång väg synas om inloggningen skett 

med alkohol i utandningen på grund av den färg som inloggningen resulterat i. En röd 

färg innebär en alkoholmängd på 0,8 ‰ eller mer, och en grön visar att inloggningen 

var utan anmärkning. Sjöpolis och kustbevakning behöver bara köra lite närmare för 

att se vilken färg displayen har. Självklart borde fusk resultera i dyra böter om det 

uppdagas att föraren är alkoholpåverkad och låtit någon annan blåsa i alkolåset. 

Att alkoholen slår ut vårt logiska tänkande och gör rörelserna slöa gör också att 

sjösäkerheten ombord på en båt bör ses över innan resan börjar. Vilka sorters 

flytvästar finns med ombord, och räcker de till alla? Har du flytväst har du större chans 

att överleva, men du måste ha kunskap om hur du bör göra för att inte minska dina 

chanser till överlevnad. Vet alla vad de ska göra om någon faller i vattnet eller om de 

själva faller i? Att ta reda på saker om säkerhet innan resans avgång är ett bra tips. 
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Hur kan då människan attityd gentemot alkoholen påverkas för att alkoholsynen ska 

ändras när det gäller sjötrafiken? Kanske behövs en likadan alkoholregel på sjön som 

det redan finns på vägen, en regel på 0,2 ‰. Båten är ju ett fortgående fordon det 

också samt att det finns en faktor till att ta hänsyn till ute på sjön, nämligen vattnet. 

Överlever du kollisionen kanske båten sjunker, och har du inte oturen att bli instängd i 

båten när den sjunker så hamnar du i alla fall i vattnet. Då riskerar du nedkylning, 

desorientering, utmattning med drunkning som följd. Dessa symptom är liknande de 

symptom en alkoholpåverkad person uppvisar. Det är alltså lika farligt att vara full som 

att kylas ner i vattnet. Riskera inget om det inte är absolut nödvändigt. Räddar du liv 

kan handlingen behövas. 

Om bilar och båtar ska jämföras som fordon kan tilläggas att det i dagens läge inte går 

att starta bilen om bilen har alkolås och du är alkoholpåverkad (www.vv.se/templates). 

För en båtförare är det okej att köra redlös med 0,9 ‰ i utandningen. 

(www.polisen.se). Detta vore lite att tänka på för regeringens lagstiftare. Visst förhåller 

det sig lite extra svårt när det gäller sjön och alkohol för vid vindriktningsbyte står ju 

bilen kvar men vad händer med båten? Det går inte att säga att båten inte ska gå att 

starta vid alkoholpåverkan, det måste gå att starta och köra ändå. Byter vinden riktning 

måste båten flyttas för annars löper risk för grundstötning eller att ankaret dras upp. 

 

Designförslaget på alkolåsmodulen som framtagits har vissa saker att önska i en 

framtida fortsatt forskning. Intervjupersonerna önskade att själva displayen inte var så 

tjock som 2 cm utan att den fick ett mer slimmat utseende. Det finns säkert möjlighet 

att göra den tunnare men det har med avläsningsmekanismen av förarintygets kort att 

göra. Det vi gjort är att anta en tjocklek på 2 cm för att de flesta instrumenten har den 

tjockleken, men självklart blir den tunnare om kortläsaren tillåter det. Detta får 

framtiden avgöra om den nu kommer att produceras någon gång. Då skulle också ett 

utandningsprov behöva göras på alkolåset Dräger Interlock XT för att utröna om barn 

under ca 10 år klarar utblåsningskraven med sin lungkapacitet. Även en fästanordning 

till Dräger Interlocks handenhet skulle då önskas så att den gick att sätta fast eller 

hängas upp. Ett sådant lösningsförlag till handenheten i alkolåsmodulen kanske kan 

ges som ett förslag till fortsatt forskning.  

Allt detta borde resultera i att det fanns färre alkoholpåverkade förare i båtarna på 

sjön. 
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Dock vore det en i framtiden intressant uppgift att forska om, ifall denna 

alkostartmodul fått ner antalet alkoholrelaterade sjöolyckor under användning.  Hur 

färgblinda och dyslektiker uppfattar displayens alla ‖rutor‖ med färger och text på ges 

här som ett vidare forskningsförslag. 

 

Med alla fakta i bagaget skulle det kunna gå att göra en bra produkt som gör allas 

båtresor säkrare, samt att ‖Happy Ship‖ kliver ombord då andan ombord är sympatisk 

och rofylld. I det önskade scenariot används alkolås som ett redskap för att försäkra 

att föraren är kapabel att köra båten, samtidigt som samtliga i båten känner till de 

regler som ska följas, och är överens om arbetsfördelningen.  

Denna alkolåsmodul innehållande giltigt förarbevis, alkolås och fartreglering kan 

troligtvis minska olyckstillbuden där alkohol är inblandat. Med denna modul kan de 

tidigare satta målen ses som uppfyllda. 
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7. Bilagor 

7.1  Intervjufrågor Modul 

Intervjufrågor. Lite praktiskt vetande: 

Lagen för sjöfylleri säger att du får köra med upp till 1 Promille alkohol i blodet. Sjöpolis får inte be någon 

blåsa om det inte finns skälig misstanke på att personen i fråga har 1 promille eller mer i blodet Har 

polisen fel och personen har mindre än 1.0 promille riskerar polisen stämning. Vi skulle vilja underlätta för 

sjöpolis genom att ha en anordning av något slag i privatbåtarna för att förhindra sjöfylleri. Ett alkolås att 

blåsa i som registrerar alla dina loggningar i datorn, samt en kortläsare för förarintyget. 

1). Var skulle du vilja ha alkostarten (modulen som allt ska vara samlat i) placerad i båten? 

 

2). Hur stor display skulle du vilja ha i båten för visning av inloggning/alkosvar? (måtta lite 

höjd, bredd i cm) 

 

3). Kan du ge förlag på begränsning eller bestraffning när inloggning skett med alkohol i 

utandningen? 

 

4). Tycker du att det vore ok med att få en max fartgräns om du loggar in alkoholpåverkad? 

(Om ja gå till fråga 4, vid nej fortsätt till fråga 5). 

 

5). Om ja, vilken hastighet skulle läggas som högsta gräns om följande promillegränser 

mättes vid ett alkoholtest? 

 a) 0,2 ‰   max      knop 

 b) 0,5 ‰   max      knop 

 c) 0,8 ‰   max      knop 

 d) 1,0 ‰   max      knop 

 

6). Ska du belönas för att du har en alkostart modul i din båt, om ja - hur? 
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7). Ska återbetalningsmängden vi olycka procentuellt minskas från försäkringsbolaget vid 

olika styrkor av alkoholpåverkan när man blåst i alkolåset? (Om ja fortsätt till fråga 7, om 

nej fortsätt till fråga 9). 

 

8). Hur skulle det fungera vid kontroll från försäkringsbolaget om det visar sig att du loggat 

in alkoholpåverkad? 

 

9). Hur skulle det fungera vid kontroll från försäkringsbolaget om det visar sig att alla 

inloggningar är utan alkoholpåverkan? 

 

10). Vilket pris är du villig att max betala för att köpa och installera en alkostartmodul? 

 

11). Kan du se några kryphål i detta försök att få bort onyktra förare från att orsaka 

olyckor? 
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7.2  Intervju Fredrik Josefson, Sjöpolis Stockholm 

Hej Fredrik. 

Mitt namn är Jonas Bergkvist och gör just nu ett examensarbete tillsammans med Åsa 

Franzén. 

Vi har tidigare varit i kontakt med dig angående ett projekt som vi kallade "säkerhet på 

sjön" där vi ville införa någon sorts alkolås till båtar för att förhindra alkoholrelaterade 

olyckor till sjöss. Både jag och Åsa tyckte att detta var ett såpass intressant ämne så vi 

valde att gå vidare med projektet som ett examensarbete. 

Som bekant så vill vi skapa någon sorts modul som installeras i båtar. Denna modul 

ska innehålla alkoblås samt någon form av kontroll av förarbevis för att kunna starta 

båten. 

Vi har funderat lite över ett par frågor och vi vore tacksamma för ett snabbt svar. :) 

Tack på förhand. /Jonas och Åsa. 

 

1. Tror du att en sån här modul skulle minska antalet alkoholrelaterade olyckor till 
sjöss? 

1. Ja det skulle den förmodligen. Problemet är att den nuvarande lagstiftningen ställer 

till problem. På land gäller en nedre promillegräns (0,1 mg/l i utandningsluften), men 

på sjön finns ingen nedre gräns. Det innebär att ett alkolås måste baseras på den 

enskilde individens önskemål och inte på vad lagstiftningen säger....  

 

2. Är en sån här produkt önskvärd av sjöpolisen? 

2. Vi har ingenting emot alkolås, men som vi ser det är sjöfylleri och alkoholrelaterade 

olyckor inte något stort problem idag. 

 

3. Finns det någon funktion/utrustning du skulle vilja se i båtar för att underlätta ert 

arbete? 

________ 
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4. Vilket är den vanligaste tillbudet till sjöss relaterat till alkohol? 

4. I Stockholms län hade vi c:a 55 sjöolyckor år 2007, av dessa var endast 10 st 

relaterade till alkohol. 

 

5. Ser du någon möjlighet att koppla mängden alkohol till olika steg av reducerad 

försäkring? 

5. Nej av den enkla anledningen att människor påverkas olika av alkohol. Är jag en van 

alkoholist kan jag ha en hög promille utan att min status är anmärkningsvärd, dricker 

jag sällan kan jag uppfattas som väldigt berusad med en låg alkoholhalt. 

I sjöfylleriärenden bedömer man framförandet av båten samt statusen på föraren eller 

annan som fullgör en väsentlig uppgift ombord. Alkoholhalten i kroppen är endast en 

av flera kriterier som skall bedömas, 

 

 

Hör gärna av er om ni har andra frågor eller funderingar. 

Mvh 

Fredrik 
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7.3  Sammanställning Intervju Modul  

 

 

 

3). Kan du ge förlag på begränsning eller bestraffning när inloggning 

skett med alkohol i utandningen? 

Svar: Antal: 

Högre böter, max fartgräns 2 

Bra förklaring för inloggning med alkohol, annars 

böter 1 

Personligt ansvar enligt gällande alkoholbestämmelser 1 

Inte köra alls! 1 

Går inte att starta. 2 

Varning med sänkt fart 2 

Något med försäkringen 1 
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5). Om ja, vilken hastighet skulle läggas som högsta gräns om följande 

promillegränser mättes vid ett alkoholtest? 

‰ i utandningen Knop Knop Knop Knop 

0,2 ‰    5 7 10 10 

0,5 ‰   5 5 8 8 

0,8 ‰   0 0 5 8 

1,0 ‰    0 0 3 0 
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Ja nej

4). Tycker du att det vore 

ok med att få en max 

fartgräns om du loggar in 

alkoholpåverkad?
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Lägre försäkringspremie,

självrisk

Skulle ej behövas belöning,
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6). Ska du belönas 

för att du har en 

alkostart modul i 

din båt, om ja - 

hur?
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vid olika styrkor av 

alkoholpåverkan när 

man blåst i alkolåset? 
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11). Kan du se några kryphål i detta försök att få bort onyktra förare från att  

orsaka olyckor? (Här har intervjupersonerna fått svara med multipla svar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställning, vad slog igenom vid var fråga: 

1). Var ska modulen sitta? Vid ratten. 

2). Ungefärlig storlek på displayen? Ca 4-6 cm hög och 8-10 cm lång . 

3). Straff när inloggning skett med alkohol i utandningsluften? Högre böter, går inte att 

starta eller varning med sänkt fart. 

4). Ok med max fartgräns? 50 % ja, 50 % nej. 

5). Det var 5 personer som svarade på denna fråga: 

0,2 ‰ = 5, 7, 10, 10 knop maxfart 

  0,5  ‰ = 5, 5, 8, 8 knop i maxfart 

  0,8 ‰ = 0, 0, 5, 8 knop i maxfart 

  1,0 ‰ = 0, 0, 3, 0 knop i maxfart 

1 person svarade att en sådan sänkning inte var någon idé. Sammanslaget blir det: 

 0,2 ‰ i utandningsluften ca 8 knop maxfart 

 0,5 ‰ i utandningsluften ca 6-7 knop maxfart 

 0,8 ‰ i utandningsluften ca 3-4 knop maxfart 

Svar: Antal: 

Kustbevakningen måste få mer resurser för att 

alkolåset ska fungera 1 

Alla båtar över X fot ska ha alkolås, ej frivilligt. 1 

Priset på alkolåset får ej vara för högt. 1 

Nödfall!  1 

Att låta nykter medpassagerare blåsa. 7 

Ser inga.  1 

Tryckluft  1 

Manipulera, tjuvkoppla  2 

Ladda hem program, hacka  1 

Skylla på någon annan, tvingades att köra 1 
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 1,0 ‰ 0,5-1 knop maxfart 

Om personen som svarade ‖ingen idé‖ räknas som ett nej här erhålls en majoritet 

till att det inte ska vara någon max fartgräns vid alkohol i utandningen. 

6). Hur belönas du om du har alkostart installerat i din båt? Lägre försäkringspremie, 

självrisk. 

7). Ska återbetalningsmängden vi olycka procentuellt minskas från försäkringsbolaget 

vid olika styrkor av alkoholpåverkan när man blåst i alkolåset? 

Svar: JA. 

 

8). Hur skulle det fungera vid kontroll från försäkringsbolaget om det visar sig att du 

loggat in alkoholpåverkad? Premien höjs. 

 

9). Hur skulle det fungera vid kontroll från försäkringsbolaget om det visar sig att alla 

inloggningar är utan alkoholpåverkan? Premien sänks. 

 

10). Hur mycket får alkolåset max kosta? Max 200 Skr. 

 

11). Kan du se några kryphål i detta försök att få bort onyktra förare från att orsaka 

olyckor? Ja, att låta nykter medpassagerare blåsa. 
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7.4 Persona 

 

Persona. 1 

 

Andreas, 15 år. 

 

Åk 9. 

 

Fordonsintresserad. 

 

Lånar sin pappas motorbåt till vattenskidåkning. 

Farter från 10-15 knop. 

 

Dricker inte. 

 

Använder flytväst, seglarväst. 

 

Åker med 2-5 kompisar, från flotte. 

 

Bor 1 km från båten, cyklar/moppe dit. 

 

Van vid sjön, familjen har också segelbåt. 
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Persona. 2 

 

Anna, 20 år. 

 

Jobbar som servitris. 

 

Hästintresserad. 

 

Åker båt med sin pojkvän, Mats 21,  

som har en ruffad snipa. 

 

Dricker måttligt vid fester. 

 

Använder flytväst, seglarväst. 

 

Åker ut och grillar, ibland sova över med kompisar. 

 

Bor i stan och har båten 3 km bort, bil. 

 

Ingen vana av båtar. Hennes familj har husvagn 
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Persona. 3 

 

Kim, 25 år, sambo. 

 

Svetsare. 

 

Båtintresserad. 

 

Har en fortgående bayliner, 25-30 knop. 

 

Dricker öl, vin och whiskey lite då och då. 

 

Använder aldrig flytväst, fjantigt. 

 

Åker ut med kompisarna, ibland vattenskidor. Mest in  

till hamnen och går på krogen, men ibland grillfest på en 

holme. 

 

Bor i egen villa tillsammans med sambo och har båten 1,5 km bort, bil. 

 

Mycket båtvana då föräldrarna alltid haft båt. 

 



 53 

Persona.4 

 

Pernilla, 30 år, gift med Kenneth. 

 

Datatekniker. 

 

Datafreak, och båtintresserad på äldre dagar. 

 

Har en segelbåt från -82. 

 

Dricker öl, bara öl. 

 

Använder inte flytväst inomskärs, bara utomskärs. 

 

Seglar med kompisarna, ibland långt, ibland bara till en ö  

för att grilla och ta ett par bärs. 

 

Har en lägenhet i utkanten av stan. Har ca 6 km till båten, 

 bil. 

 

Mycket båtvana på senare år. 
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7.5  Intervjuenkät om inloggning till displayen 

Intervjufrågor till displayen. 

(Lite för-information: Vi undersöker hur båtåkare ställer sig till att ha en sorts alkolås i 

båten som ska blåsas i var gång båten ska startas. Det är också tänkt att det förarintyg 

som alla kommer att behöva ha from juli 2008 ska kopplas till detta alkolås som 

säkerhet för att det är DU som loggar in i din båt, och ingen annan. Hela detta ‖kit‖ 

ska sitta någon stans runt instrumentpanelen vid ratten. Denna enkät används enbart i 

eget syfte till examensjobbet och kommer inte namnges eller visas för utomstående 

personer, fritt att skriva precis som Ni behagar. // Tack på förhand. Åsa & Jonas.) 

1. Hur vill du att alkolåset/displayen ska sättas igång när du kommer till 
din båt? 

 

2. Vad vill du ha för information på displayen när du satt igång låset? 

 

3. Ska texten också läsas upp, hörbar? 

 

4. Vilket meddelande får du om du haft alkohol i utandningen? 

 

5. Om vi föreslår sänkt hastighet i förhållande till mängden alkohol i 
utandningen, samt minskad utbetalning av försäkringen vilka steg tycker 
du passar ihop? (Du behöver inte använda alla rader om du inte vill, 
eller så lägger du till fler…) 

 

PROMILLEGRÄNS KNOP SÄNKNING I % 
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6. Hur ska ovan information visas på displayen? (Färg, siffror, kurvor, text 
m.m.) 

 

7. Vill du ha en bekräftelseruta på om du vill starta båten vid påverkan av 
alkohol? Om JA, vad ska det stå på den? 

 

8. Ska storleken på texten på displayen öka vid alkoholpåverkan? 

 

9. Vilka färger skulle du vilja att displayen innehöll? 
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7.6 Sammanställning intervjufrågor till skärmen 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nyckel i låset Koppla in löst

alkolås i båten

inget alkolås Personlig kod knapp

1.   Hur vill du att 

alkolåset/display

en ska sättas 

igång när du 

kommer till din 

båt?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ingen display,

mindre båt

Klart att blåsa Låset aktiverat Promille halt__

2. Vad vill du ha 

för information 

på displayen 

när du satt 

igång låset?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ja, solreflexer Nej

3.   Ska texten 

också läsas 

upp, hörbar?
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Stopp/ej kodkänd Inget meddelande,

bara möjliggörande

start av snurra

Du har x promille Du har x promille,

vill du starta?

4.    Vilket 

meddelande får 

du om du haft 

alkohol i 

utandningen?

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

10-15 5-20 5 5-10 5-10 5

Promille

Knop

5.  Om vi 

föreslår sänkt 

hastighet i 

förhållande till 

mängden 

alkohol i 

utandningen, 

samt 

minskad 

utbetalning av 

försäkringen 

vilka steg 

tycker du 

passar ihop? 

Multipla svar… fler svar/intervjuperson

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

10 20-50 20-75 30-100 40

5.  Om vi 

föreslår sänkt 

hastighet i 

förhållande till 

mängden alkohol 

i utandningen, 

samt minskad 

utbetalning av 

försäkringen 

vilka steg tycker 

du passar ihop? 

Promille

Försäkringssänkning i %

Multipla svar… fler svar/intervjuperson

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bara text Förvarning,

bara

text/siffror

Knop,

promille i

stora

bokstäver

Färg, frän

orange vid >

0,1 till rött vid

> 0,7 promille

Möjligtvis

röd/grön

lampa

nej

6.  Hur ska 

ovan 

information 

visas på 

displayen? 

(Färg, siffror, 

kurvor, text 

m.m.)
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vill du starta

och köra i X

knop?

   Ja, men med

reglaget låst i

friläge

nej ingen

display

Vad har då

låset för

funktion?

Inget

7.   Vill du ha en 

bekräftelseruta på om 

du vill starta båten vid 

påverkan av alkohol? 

Om JA, vad ska det 

stå på den?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ja nej

8.   Ska storleken 

på texten på 

displayen öka vid 

alkoholpåverkan?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

grön röd orange vitt svart text

9.   Vilka 

färger skulle 

du vilja att 

displayen 

innehöll?

Multipla svar… fler svar/intervjuperson
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Resultatet i klartext av tabellerna ovan. Vad blev enligt svaren valt med flest 

röster: 

1). Hur vill du att alkolåset/displayen ska sättas igång när du kommer till din båt? 

6 st sa när nyckeln sattes i låset. 

2). Vad vill du ha för information på displayen när du satt igång låset? 

7 s ville att det skulle stå att det var klart att blåsa 

3).Ska texten också läsas upp, hörbar? 

 8 st sa nej 

4). Vilket meddelande får du om du haft alkohol i utandningen? 

 4 st sa, Du har x promille i utandningen. 

5). Om vi föreslår sänkt hastighet i förhållande till mängden alkohol i utandningen, 

samt minskad utbetalning av försäkringen vilka steg tycker du passar ihop? 

 0,2 ‰ = 10-15 knop — 10% minskad utbetalning 

 0,5 ‰ = 5-20 knop — 20-50 % minskad utbet. 

 0,8 ‰ = 5-10 knop — 20-75 % Minskad utbet. 

 1,0 ‰ = 5-10 knop — 30-100 % Minskad utbet. 

>1,0 ‰ = 5 knop — 40 % Minskad utbet. (bara en person skrev i på över 

1,0 promille) 

6). Hur ska ovan information visas på displayen? (Färg, siffror, kurvor, text m.m.) 

 3 svarade, bara text och 3 ville ha text och siffror. 

7). Vill du ha en bekräftelseruta på om du vill starta båten vid påverkan av alkohol? 

Om JA, vad ska det stå på den? 

6 st svarade, Vill du starta och köra i x knop? 

8). Ska storleken på texten på displayen öka vid alkoholpåverkan? 

  7 st sa ja. 

9). Vilka färger skulle du vilja att displayen innehöll? 

  8 sa röd, 6 st sa vit och 4 tyckte grön, 1 orange och 3 tyckte svart text.  
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7.7 Sammanställning Persona intervju 

1). Var skulle du vilja ha alkostarten (modulen som allt ska vara samlat i) placerad i 

båten? 

Vid nyckeln. 

Vid ratten, starten (2 st) 

Vid startanordningen. 

 

2). Hur stor display skulle du vilja ha i båten för visning av inloggning/alkosvar? 

(måtta lite höjd, bredd i cm) 

Som mobiltelefonen, kanske mindre. 

Ungefär som plattan som sitter där…10 x 10 cm 

Som en mobiltelefon ungefär.  

Som en LCD-display, ca 4x7 cm. 

 

3). Kan du ge förlag på begränsning eller bestraffning när inloggning skett med alkohol 

i utandningen? 

Går inte att starta. 

Varning och sen stå för det du gjort. Ev, fartbegränsning 

Kanske något med försäkringen 

Det vore bra med varningar i typ med sänkt fart eller liknande. 

 

4). Tycker du att det vore ok med att få en max fartgräns om du loggar in 

alkoholpåverkad? (Om ja gå till fråga 4, vid nej fortsätt till fråga 5). 

Ja 3 

nej 

 

5. Om ja, vilken hastighet skulle läggas som högsta gräns om följande promillegränser 

mättes vid ett alkoholtest? 
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 a) 0,2 ‰   max  10    knop 

 b) 0,5 ‰   max   8   knop 

 c) 0,8 ‰   max   5   knop 

 d) 1,0 ‰   max   03   knop 

 

a) 0,2 ‰   max   10   knop 

 b) 0,5 ‰   max     5 knop 

 c) 0,8 ‰   max   4   knop 

 d) 1,0 ‰   max   0   knop 

 

a) 0,2 ‰   max  7    knop 

 b) 0,5 ‰   max   5   knop 

 c) 0,8 ‰   max   0   knop 

 d) 1,0 ‰   max   0   knop 

 

6). Ska du belönas för att du har en alkostart modul i din båt, om ja - hur? 

Ja. Det skulle kosta mindre att försäkra den. 

Slippa betala höga försäkringar, trappa: 3 månader utan alkohol = 600 mindre. Lite 

längre utan alkoholinloggningar = 1000 kr bort. 

Slippa betala höga försäkringar 

Försäkringspremiesänkning 
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7). Ska återbetalningsmängden vi olycka procentuellt minskas från försäkringsbolaget 

vid olika styrkor av alkoholpåverkan när man blåst i alkolåset? (Om ja fortsätt till fråga 

7, om nej fortsätt till fråga 9). 

Ja, som ovan fast omvänt. 

nej 

Ja 2 

 

8). Hur skulle det fungera vid kontroll från försäkringsbolaget om det visar sig att du 

loggat in alkoholpåverkad? 

Får betala mer, lista att utgå ifrån. 

Mer försäkringspremie kronor, större risker för försäkringsbolaget så du tydligen kör 

påverkad. 

Böter 

Återkontroller samt högre premie. 

 

9). Hur skulle det fungera vid kontroll från försäkringsbolaget om det visar sig att alla 

inloggningar är utan alkoholpåverkan? 

Utbetalning av försäkring kanske. Lyckad säsong. 

Sänkning av premie av försäkringen, bonusutbetalning, som ovan 

Sänkning av premie av försäkringen, bonusutbetalning 

Sänkning av premie 

 

10. Vilket pris är du villig att max betala för att köpa och installera en alkostartmodul? 

 Max 200kr 

Kan inte försäkringsbolaget ge en den? 

300 kr 

Max 500 kr 
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11 . Kan du se några kryphål i detta försök att få bort onyktra förare från att orsaka 

olyckor? 

 

Ladda hem program från internet med olika förbikopplingsanordningar. 

En blåser och näste kör. 

Låt någon annan blåsa. 

Låt någon annan blåsa. 

Skyller på att någon annan tvingade honom/henne att köra. 

Låt någon annan blåsa och sen kör själv. 

Hacka datorns inloggning, alkostarten. 
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7.8 Inloggningsrutor med olika färgnyanser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


