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Abstrakt  
Syftet med denna studie var att undersöka de regelverk som berör svenskflaggade 

passagerarfartyg i internationell trafik gällande berusade passagerare och hur regelverken 

implementerats i fartygens säkerhetsorganisationer. Syftet har också varit att lyfta fram 

hur säkerhetsorganisationerna ombord arbetar med att ta hand om berusade passagerare. 

En kvalitativ ansats har använts för att analysera relevanta regelverk. Den analysen har 

sedan legat till grund för intervjuer som har genomförts med säkerhetsansvariga på 

rederier och ombord på fartyg. En person som representerar Polismyndigheten har också 

intervjuats.  Resultatet visar att en del lagstiftningar upplevs som föråldrade. 

Alkohollagen upplevs ha brister då den inte täcker in svenskflaggade fartyg i 

internationell trafik.  Resultaten visar också att säkerhetsorganisationerna ombord ser 

olika ut på olika fartyg. Det kan konstateras att säkerheten för berusade passagerare 

varierar beroende på vilket fartyg de är ombord på. 
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Abstract  
The purpose of this study was to investigate the regulations that affect the Swedish flag 

passenger ships in international traffic regarding drunk passengers and the regulations 

implemented in vessel safety organizations. The purpose has also been to highlight how 

security organizations on board is working to take care of intoxicated passengers. A 

qualitative approach was used to analyze the relevant regulations. The analysis has been 

the basis of interviews conducted with security managers of shipping companies and on 

board ships. A person representing the Police Authority has also interviewed. The results 

show that some laws are perceived as outdated. Alcohol Act are perceived to be defective 

when it does not cover the Swedish flagged ships in international traffic. The results also 

show that the safety organization on board looks different on different ships. It can be 

concluded that the safety of intoxicated passengers varies depending on which ship 

they're on board. 
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Förord 
 

Att arbeta med denna studie har varit intressant och lärorikt. Vi vill tacka samtliga 

personer som har tagit sig tid, ställt upp på intervjuer och hjälpsamt besvarat våra frågor. 

Ett speciellt tack till vår handledare Jan som med gott humör och glatt sinne tagit sin roll 

som handledare på största allvar och sett till att denna studie har kommit i mål. Vi vill 

även tacka de personer som har hjälpt till med korrekturläsning och gett feedback. 

 

I denna studie har delar av frågeställningarna berört 2:4 Ordningslagen (SFS 1993:1617) 

om danstillstånd. Respondenterna har under intervjuer diskuterat frågor som berör denna 

lag. Motion 2015 16:56 är en motion till riksdagen att avskaffa danstillståndet som 

röstades igenom i april 2016. Även om lagen inte gäller längre har studien ändå tagit 

hänsyn till den. 

 

Kalmar, april 2016 
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Definitioner och förkortningar 

Bruttodräktighet Term som används inom sjöfarten för att ange ett fartygs storlek,  

   bruttodräktigheten baseras på fartygets totala inneslutna volym. 

CCM   Crowd and Crisis Management 

Danstillstånd  Tillstånd för offentlig tillställning enligt 2 kap 4 § Ordningslagen  

   (SFS 1993:1617) 

LOB   Lag om omhändertagande av berusade personer m.m.   

   (SFS 1976:511) 

Lobbad  Person som blivit omhändertagen med LOB som rättslig grund 

IMO   International Maritime Organization 

ISM-kod  International Safety Management Code 

SjöM   Sjömanslagen (SFS 1973:282)  

SMS   Safety Management System 

SOLAS  International Convention for the Safety of Life at Sea 

STAD   Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem. En organisation i 

   Stockholm med fokus på alkohol- och drogprevention 

STCW-Manila  International Convention on Standards of Training, Certification  

   and Watchkeeping for Seafearers and 2010 Manila amendments 

Säkerhetsorganisation Den organisation som arbetar med passagerarsäkerheten. 

Säkerhetsvakt  I denna studie syftar säkerhetsvakt både till ordningsvakt och 

   fartygsvärd, om inget annat är angivet. 

TSFS 2009:1  Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsorganisation på  

   rederier och fartyg som inte omfattas av förordning (EG) nr  

    336/2006 
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1. Bakgrund 
 

Enligt Passagerarerederiernas rapport (2015) reste 25,6 miljoner passagerare med 

utrikeslinjer till och från Sverige under 2015. Från att ha varit rena förlängningar av 

vägnätet har passagerarfartygen utvecklats till flytande upplevelsepalats där resan i sig 

kan vara lika mycket meningen med transporten som själva transporten att ta sig från en 

punkt till en annan. Persson och Ljung (2014) menar att den svenska färjenäringen har 

utvecklats i fyra generationer för att komma dit dagens passagerarfartyg befinner sig nu. 

Fler semesterveckor, ökande bilturism under den svenska efterkrigstiden samt att priser 

på råvaror varierade mellan länderna i Norden menas vara anledningen. 

Kryssningsfartygen som trafikerar Östersjön har kommit långt fram i utvecklingen i den 

fjärde generationen av fartyg, med stora öppna ytor ombord som ska påminna om 

gallerior. Ro-paxfartygen som trafikerar svenska hamnar har generellt en längre livslängd 

än kryssningsfartyg och merparten av Ro-paxfartygen befinner sig därför fortfarande i 

tredje generationens fartyg med stora bildäck ombord och tanken är att passagerarna ska 

köra vidare när de kommer fram till kaj. Enligt en sammanställning av de svenskflaggade 

passagerarfartygen (Bilaga I) är det äldsta svenskflaggade aktiva Ro-pax fartyget är från 

1979 och har självklart en helt annan konstruktion än det yngsta kryssningsfartyget som 

sattes i trafik 2006.  

 

Gemensamt för samtliga fartyg är att passagerarna som befinner sig ombord, på ett eller 

annat sätt måste sysselsätta sig tills det att fartyget anländer kaj igen. Detta utnyttjar 

rederierna genom att erbjuda shopping, underhållning, restauranger och barer. Denna 

försäljning är mycket viktig för rederierna vilket tydliggörs i marknadsföringen som ofta 

går ut på att locka med billiga biljettpriser. I resa med dagens passagerarfartyg ingår det 

erbjudanden om fest och bra priser i fartygets barer och butiker. De tillstånd som krävs i 

land för att bedriva verksamheter som serverar alkohol skiljer sig från de tillstånd som 

krävs på fartyg. För att servera alkohol i land krävs enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622) 

ett tillstånd utfärdat av kommunen. Till detta tillstånd tillkommer också bland annat krav 

på kontroll och utbildning. 
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Många av fallen som slutar i arresten för passagerarna på fartygen börjar med 

överkonsumtion i fartygets barer eller hytter. Passageraren anses då vara en fara för sig 

själv, fartygets personal, övriga passagerare och/eller fartyget. Det är därför av intresse 

att undersöka dessa ämnen. Om en händelse av denna karaktär skulle ske på land ligger 

ärendet hos polisen, eller annan myndighetsman med en polismans befogenheter. 

Ombord vilar detta ansvar istället på befälhavaren, samt de personer som är utsedda att 

biträda befälhavaren. Till sjöss finns inte samma möjligheter att omhänderta passagerare 

med hjälp av polis får befälhavaren agera rättsväsende fram till nästa lämpliga hamn. I 

många fall är omständigheterna komplicerade, och det kan i efterhand diskuteras om 

beslut som fattats varit rätt eller fel. För att arbeta på ett passagerarfartyg kräver STCW-

Manila (2010) en utbildning i krishantering och passagerarsäkerhet, vilka ofta benämns 

Crowd and Crisis Management (CCM), denna utbildning berör inte frågor som hur 

berusade passagerare ska omhändertas. 

 

Passagerarfartygen kan delas upp i två segment, kryssningsfartyg och Ro-paxfartyg. På 

kryssningsfartyg ska resan vara en upplevelse och marknadsföringen går ut på att folk ska 

festa och ha en bra kväll, med de positiva och negativa sidoeffekter som finns. På Ro-pax 

fartyg förväntas passagerare sätta sig i sina fordon och köra vidare när färjan når sin 

destination. Att enbart jämföra passagerarfartyg med varandra ger ingen klar bild av hur 

situationen ser ut säkerhetsmässigt. Denna studie undersöker hur fartyg jobbar med 

säkerheten när det gäller berusade personer jämfört med hur polismyndigheten med 

liknande befogenheter på land jobbar med dessa frågor.  

 

Enligt svensk Alkohollag (SFS 2010:1622) ska det råda ordning och nykterhet på 

försäljningsställe och vid servering, om denna lag efterföljs ska det inte finnas några 

problem med berusade passagerare. Det kan finnas en god målbild om hur saker ska 

skötas, detta kan ibland vara svårt att upprätthålla i praktiken. Därför är det av stor vikt 

att undersöka vad rederierna har för strategi för hur säkerheten ska bibehållas för 

berusade passagerare, då dessa personer kräver en annan typ av säkerhetsorganisation än 

nyktra passagerare. 
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2. Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka de regelverk som berör svenskflaggade 

passagerarfartyg i internationell trafik gällande berusade passagerare, hur detta 

implementeras i säkerhetsorganisationen och hur denna organisation arbetar med 

omhändertagande av dessa passagerare.  
 

Utifrån studiens syfte har följande tre frågeställningar formulerats: 

 

Hur förhåller sig svenskflaggade passagerarfartyg i internationell trafik till 

Alkohollagen (SFS 2010:1622), finns det brister i lagen och kan eventuella brister 

förbättras? 

 

Hur ser säkerhetsorganisationen ut för berusade passagerare på svenskflaggade 

passagerarfartyg? 

Vilka lärdomar kan de svenskflaggade passagerarfartygens säkerhetsorganisationer 

dra från varandra och från Polismyndighetens arbete med berusade personer? 

 

3. Metod 

3.1 Val av metod  

Metoden som valdes för studien var kvalitativa intervjuer, detta för att kunna besvara de 

frågeställningar som valts till syftet till studien. Att kunna presentera ett resultat från 

intervjuerna krävdes att respondenterna diskuterade fritt och öppet om de respektive 

teman (Bilaga II) som intervjuerna behandlade. Något som kvalitativa intervjuer gör 

enligt Patel och Davidsson (2011). Kvalitativa intervjuer ger störst möjlighet att ta reda 

på hur ett fenomen eller situation ser ut utifrån respektive respondent. Personer med 
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kunskap om respektive ämne intervjuades. Intervjuernas teman speglar frågeställningarna 

i syftet, där den första frågeställningen om Alkohollagen diskuterades med samtliga 

respondenter i studien. Den andra frågeställningen om hur säkerhetsorganisationen ser ut 

ombord behandlades av respondenter från rederier och säkerhetsansvariga ombord på 

fartyg. Den sista frågeställningen i denna studie, intervjuades en representant från polisen 

arrestenhet men även säkerhetsansvariga ombord på fartyg och representanter från 

rederier. Intervjuerna i studien genomfördes per telefon, videosamtal, ombord på fartyg 

och i polisens arrestenhet. Intervjuerna var öppna samtal där respondenterna svarade fritt 

efter att temat för intervjun hade presenterats (Bilaga II), intervjuerna spelades in med 

respondentens medgivande. Struktureringen för dessa intervjuer grundar sig i Trost 

(2010) resonemang om hur en kvalitativ intervju genomförs. Studiens resultat grundar sig 

på dessa kvalitativa intervjuer av tio respondenter, intervjuerna tog i snitt 20 minuter att 

genomföra. Efter varje intervju transkriberades materialet och en första analys gjordes. 

När samtliga intervjuer var genomförda analyserades materialet ytterligare och tolkningar 

gjordes utifrån analysen. Analysen av materialet gjordes genom hur de olika 

respondenterna hade reflekterat och diskuterat om respektive tema under intervjuerna. 

Där respondenternas svar jämfördes för att sammanställa ett resultatet om hur 

regelverken tolkas och används ombord. Fanns det uttalanden som haft ett speciellt behov 

att uppmärksammas, antingen för att för att det förstärker analysen av materialet eller för 

att det skiljer sig från vad den generella tolkningen av den insamlande data, har dessa 

speciellt refererats i resultatet.  

 

Justesen och Mik- Meyer (2010) menar att i studier som berör organisationer och 

ledarskap finns det olika typer av dokument som är relevanta att ta med för studiens 

resultat, speciellt dokument som spelar en avgörande roll för hur organisationer tar beslut. 

Denna studie undersöker regelverk som branschen måste förhålla sig till. Regelverken har 

använts som referens under intervjuerna där respondenterna har diskuterat innebörden av 

regelverkens utformning. 
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3.2 Urval och avgränsning 

 En avgränsning är gjord av regelverk, endast de lagar och regler som berör 

alkoholtillstånd, berusade personer och säkerheten för berusade personer är med i 

studien. Studien avhandlar svenskflaggade passagerarfartyg i syfte att kunna jämföra 

dessa fartygs säkerhetsorganisationer som lyder under svensk lagstiftning. I land är det 

polisen som arbetar med frågor om omhändertagande av berusade personer och där är 

även ett urval gjort för att se hur Polismyndigheten arbetar med dessa frågor. De 

intervjuade respondenterna har varit säkerhetsansvariga på rederier, befälhavare, 

säkerhetsvakter ombord, arrestföreståndare vid polisen och poliser som arbetet med 

frågor om berusade passagerare. Enligt definitionen av kryssningsfartyg respektive Ro-

paxfartyg i denna studie (Bilaga I) finns det idag 18 svenskflaggade Ro-paxfartyg i trafik 

och fyra svenskflaggade kryssningsfartyg. Dessa totalt 22 fartyg opereras av sex olika 

rederier, där samtliga fartyg har ombordförsäljning av alkohol. Studien berör inte 

samtliga fartyg och rederier utan är avgränsad på ett sådant sätt som avser att representera 

hela populationen i studien.  

 

Svensk färjenäring består av passagerarfartyg i varierande trafik, ett fartyg är definierat 

enligt 1 kap 3 § i Fartygssäkerhetslagen (SFS 2003:364) som passagerarfartyg när den 

kan ta mer än 12 passagerare. Denna studie har endast granskat svenskflaggade 

passagerarfartyg över 500 i bruttodräktighet med en sjöresa på över en timma i 

internationell trafik. Med denna avgränsning kan fartygen i studien representera hela 

populationen. Avgränsningen är gjord för att kunna jämföra hur polisen jobbar med 

Lagen om omhändertagande av berusade personer mm (SFS 1976:511), som motsvarar 

vad som händer ombord på passagerarfartygen med berusade passagerare.  

3.3 Etiska överväganden 

Studien har förhållit sig till de forskningsetiska råd som gäller för vetenskapliga arbeten 

enligt Vetenskapsrådet (2011). Eftersom studien berör känsliga ämnen för rederier och 

fartygsbesättningar har anonymitet varit ett krav för de flesta respondenterna. Poliserna 

som har intervjuats har inte haft samma problem med anonymiteten, men studien har valt 

att inte publicera några namn av respondenterna. 
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4. Teoretisk referensram 
 

Skillnaden mellan passagerarfartyg gentemot annan handelssjöfart är att “lasten” består 

av människor, och de utmaningar som passagerare medför. Magnusson (2011) berör detta 

i sin studie om passagerares attityder till säkerhet och risker att passagerare generellt inte 

tänker något på den riskökning som finns med att resa på havet jämfört med att vara på 

land. Till exempel svarade 62 % i studien att antingen visste de inte eller var osäkra om 

vad sju korta och en lång ljudsignal betyder. Om passagerare generellt har en bristfällig 

attityd gentemot säkerhetstänket ombord speglar det även hur passagerare agerar kring 

frågor som rör fest och alkoholkonsumtion. En bild som Kalla Faktas granskning “På 

laglöst vatten” (2014) bekräftar, att normalt förnuft försvinner och mer saker är tillåtna, 

bara för att man är på ett fartyg och inte på land.  

 

4.1 Regelverk 

Det är av vikt för studien att granska de olika regelverk som idag finns för att skapa en 

klar bild av vad säkerhetsorganisationen ombord ska förhålla sig till. 

4.1.1 Sjömanslagen 

I Sjömanslagen (SFS 1973:282) regleras hur säkerheten ombord ska säkerställas, mest 

relevant för hanteringen av berusade passagerare är 53 §:  

 

För att upprätthålla ordning ombord får befälhavaren bruka det våld som 

med hänsyn till omständigheterna kan anses försvarligt. Detsamma gäller 

den som befälhavaren beordrar att biträda härvid och den som utan 

anmaning kommer befälhavaren till hjälp (SjöM (SFS 1973:282), 53§) 

 

Paragrafen lämnar väldigt mycket öppet till respektive befälhavare att bedöma vad som 

ska gälla ombord på respektive fartyg. På passagerarfartyg har befälhavaren delegerat 

befogenheter till säkerhetsorganisationen att tillämpa SjöM (SFS 1973:282) 53 §. Även 

om säkerhetsvakter ombord har befogenheter så är det enligt lag fortfarande befälhavaren 
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som bestämmer och har ansvaret för att lagen följs.  Dessutom finns rederipolicy som 

reglerar vad som gäller ombord på respektive fartyg. 

 

Enligt andra stycket i SjöM (1973:282) 53 § ska den som brukar mer våld än nödvändigt 

eller vållar större skada än vad situationen kräver inte hållas ansvarig, om situationen har 

varit sådan att personen inte ha kunnat behärska sig. Är det en brottslig gärning ska 

personen dömas lindrigare än vad som är normalt. 

 

4.1.2 Sjölagen 

Enligt Sjölagen (1994:1009)15 kap 7 § är alla sjömän liksom alla passagerare ombord på 

fartyget skyldiga att underställa sig Sjömanslagen (SFS 1973:282) § 24, 53 och 54. Detta 

innebär att passagerare likställs med sjömän i tidigare stycket om SjöM (SFS 1973:282). 

 

4.1.3 Alkohollagen 

Enligt 8 kap 1 § i Alkohollagen (SFS 2010:1622) ska den rörelse som vill servera alkohol 

till försäljning ansöka om serveringstillstånd. Ansökan görs hos kommunen och kan inte 

beviljas utan att Polismyndigheten har godkänt sökanden. I samma lag 9 kap 2 § står det 

också att kontroll av rörelsen ska ske genom tillsyn av Polismyndigheten, Kommunen, 

Länsstyrelsen och Folkhälsoinstitutet för att säkerställa att efterlevnaden av 

bestämmelserna i lagen följs. Eftersom fartygen går under svensk flagg ska de också följa 

svensk lagstiftning, men då Alkohollagen (SFS 2010:1622) i 8 kap 1 § begränsas till att 

endast gälla inrikes trafik, är rederierna i denna studie undantagna från tillämpning av 

lagen. Med syftningen till internationell trafik menar denna lag att fartyget ska vara på 

resa till ett land annat än Sverige. Detta gäller inte bara för sjöfarten utan också för 

luftfartyg och järnvägståg. Polis och andra myndigheter har alltså ingen möjlighet att 

åberopa svensk lagstiftning när det kommer till alkoholservering ombord på fartygen i 

fråga. 
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4.1.4 Ordningslagen 

För att få anordna en offentlig tillställning i Sverige krävs ett tillstånd enligt 

Ordningslagen (SFS 1993:1617) 2 kap 4 §. Detta tillstånd kallas i dagligt tal 

danstillstånd. Oavsett om det ska anordnas en tillställning för dans eller ishockeymatch 

krävs tillståndet, som ansöks hos Polismyndigheten. Tanken med denna lag är att ju 

större tillställning som anordnas desto större är risken att folk hamnar i konflikt med 

varandra. Därför finns detta tillstånd med de krav som ställs på arrangörerna, till exempel 

hur säkerheten under tillställningen ska upprätthållas med säkerhetsvakter. Ordningslagen 

(SFS 1993:1617) säger i 2 kap 16 § att den som arrangerar en tillställning ska sörja för att 

det råder god ordning vid tillställningen. Rekommendationen om antal säkerhetsvakter är 

att per påbörjad hundra besökare ska det finnas en säkerhetsvakt. Om en tillställning 

beräknas ha 220 besökare bör det finnas tre säkerhetsvakter. 

 

4.1.5 Lagen om omhändertagande av berusade m.m. 

Sedan 1700-talet har det varit straffbart att vara onykter. Vid 1813 års lagstiftning, fick 

polisen rätt att fysiskt omhänderta en onykter person. Sedan 1976 när Lagen om 

omhändertagande av berusad person mm (SFS 1976:511) kom är fylleri på offentlig plats 

avkriminaliserad. Lagen är en vårdande lag och personer som blir omhändertagna ska 

beredas vård på sjukhus, liknande vårdinrättning eller tas hand om av till exempel 

anhörig. Går inte detta att ordna får den omhändertagna hållas kvar i polisens förvar. I 

praktiken betyder det att en person som blir lobbad oftast hamnar på en tillnyktringsenhet 

i polisens förvar tills personen nyktrat till enligt Thunholm (2011). Det är upp till 

polismannen på plats att själv bedöma om en person är kapabel eller inte att ta hand om 

sig själv på grund av alkohol eller andra substanser. Lagen är kritiserad, och bland annat 

Thunholm (2011) konstaterar i sin rapport att lagen är för vagt formulerad och att 

rättsäkerheten för den som blir omhändertagen är bristande. Rapporten visar på statistik 

som tydliggör hur LOB (SFS 1976:511) används beroende på polisdistrikt och 

patrullerande polisman. Thunholm (2011) menar att det är inte enbart lagformuleringen 

som är problematisk, utan även hur övervakningen ser ut inom systemet, något som 

resulterat i att enbart en person har fått upprättelse om ogrundad omhändertagande av de 

omkring 60 000 personer som omhändertas årligen enligt LOB (SFS 1976:511) i Sverige.  
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4.2 Rederiorganisation 

Ett rederis organisation kan variera, det finns allt från små rederier med ett fartyg där 

befälhavaren är redare och kontorsorganisationen sker ombord, till stora multinationella 

rederier med många fartyg i sin flotta. De svenska färjerederierna har mellan fyra till tio 

fartyg i sin flotta och kan därför ses som medelstora organisationer. Dessa organisationer 

har enligt en sammanställning från respektive rederiers hemsidor omkring 18 600 

medarbetare fördelat på sin landorganisation och ombordanställda. Det finns en tydlig 

uppdelning mellan dessa två delar av organisationen, men båda delar har specialkunskap 

inom respektive område. Ek (2005) menar att landorganisationer ofta saknar den kunskap 

och erfarenhet som fartygen behöver för sin dagliga drift. Denna skillnad i kunskap och 

intresse om sjöfart bidrar till en segregering mellan fartyg och kontor, något som 

förstärker komplexiteten i rederiorganisationen. Rederierna bestämmer över vad fartygen 

ska ha för mål och inriktning, något som kan komma i konflikt med vad 

fartygsorganisationen anser vara genomförbart eller försvarbart för driften ombord. Även 

om rederierna har kommersiella intressen kan de inte bortse från de lagar som måste 

följas. ISM-koden (2014) säger att rederiet måste ha en väl fungerande säkerhetspolicy 

för sina fartyg och besättningar. Ek (2005) visar på att ju högre upp i hierarkin i 

organisationen en medarbetare befinner sig desto positivare inställning finns det till 

säkerhetskulturen. Det viktigaste för att en organisation ska ha en bra säkerhetskultur är 

ledningens engagemang. 

 

4.3 Fartygsorganisation 

Denna studie definierar Ro-pax fartyg som ett fartyg i linjetrafik, där målet är att 

transportera så mycket fordon som möjligt, det vill säga stor lastkapacitet och överfarten 

är optimerad för respektive last och rutt. I marknadsföring för Ro-paxfartyg mot 

privatmarknaden handlar det om att komma snabbt och smidigt ner till kontinenten. 

Kryssningsfartyg går också i linjetrafik och kan även ha bildäck, men dessa fartyg har 

mer fokus på passagerare än fordon. Överfarten är mer inriktad på upplevelser ombord, 

än transportsträcka. Marknadsföringen riktar sig mer på vad som händer ombord än på 

transporten. 
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Även om fartyget uteslutande leds av befälhavaren, har den i sin organisation ytterligare 

stöd från befattningar under sig och riktlinjer från rederiorganisationen, SOLAS och 

IMO. Befälhavaren har alltså det yttersta ansvaret vid händelse av en olycka eller att en 

passagerare har behandlats illa. På grund av olyckan med Herald of Free Enterprise 

utformades ISM-koden (2014), som har implementerats i TSFS 2009:1, vilken säger att 

till sitt förfogande ska befälhavaren ha utsedda grupper ombord som ska agera vid olika 

typer av händelser. Vid en händelse där en berusad passagerare behöver omhändertas kan 

befälhavaren ha en grupp säkerhetsvakter under sig. Denna grupp agerar då direkt under 

befälhavarens befogenheter gällande rätt att utöva det våld situationen kräver, enligt 

Sjömanslagens (SFS 1973:282)53 §. Organisationen ombord på olika fartyg skiljer sig, 

en del av de svenska passagerarfartygen har en så låg frekvens av problem med berusade 

passagerare att de överhuvudtaget inte har någon organisation som arbetar med dessa 

frågor. Skulle en situation uppstå på dessa fartyg kommer de att engagera matroser och 

hitta någon tillfällig lösning för förvar eftersom dessa fartyg inte är utrustade med arrest 

ombord. Andra fartyg har en hel avdelning ombord med personal som enbart jobbar med 

passagerarsäkerhet och har en utsedd säkerhetschef ombord. De två segmenten av samma 

bransch har olika utmaningar då det kommer till berusade passagerare, på 

kryssningsfartygen finns det oftast en större säkerhetsapparat jämfört med Ro-pax 

fartygen. 

 

5. Resultat 
 

Resultatet från denna undersökning baseras på vad som står i svenska regelverk samt 

kvalitativa intervjuer med svenska rederier och Polismyndigheten där regelverk har 

diskuterats. Representanter från rederier har varit befälhavare, säkerhetsvakt och 

säkerhetsansvarig på rederinivå. Antalet respondenter har varit tre ur 

fartygsorganisationen, fyra från rederiorganisationen och tre från Polismyndigheten. 

Resultatet från de intervjuer som genomförts kan generaliseras och kan representera den 

svenska passagerarfartygsbranschen. Eftersom det inte finns något krav på rederierna att 
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offentliggöra siffror på hur många personer som årligen omhändertas ombord på grund av 

berusning, har inte studien kunnat ta fram något underlag för detta. 

 

5.1 Alkohollagens tillämpning  

Samtliga intervjuer i studien har diskuterat Alkohollagen (SFS 2010:1622), enligt 

intervjuguiden (Bilaga II) resultatet som presenteras är en sammanställning från dessa 

intervjuer.  

 

Alkohollagen (SFS 2010:1622) beskriver i 8 kap 1 § vilka transportsätt som berörs av 

lagen om de vill bedriva alkoholservering. Resultatet visar att det i lagen inte nämns 

fartyg i internationell trafik, utan endast i inrikes trafik. Det betyder att passagerarfartyg 

som seglar i internationell trafik inte lyder under svensk alkohollag. En polis som är väl 

insatt i dessa frågor menar att om fartygen varit tvungna att följa svensk alkohollag hade 

de blivit av med sitt serveringstillstånd direkt om serveringen ombord fortsatt som den 

gör idag. Detta för att enligt 3 kap 8 § i Alkohollagen (SFS 2010:1622) säger att alkohol 

inte får serveras eller säljas till någon som är märkbart påverkad av alkohol, något som 

inte följs på passagerarfartygen. På ett av rederierna i studien har problemet med hur 

lagen är formulerad uppmärksammats. De har valt att tillsätta egna grupper ombord på 

fartyget som utför egen tillsyn på sin verksamhet. I denna grupp granskas bland annat 

nykterhet vid bordning och utskänkningen av alkohol. 

 

Resultatet visar också att Alkohollagens (SFS 2010:1622) tillämpning görs skillnad när 

fartyget är på resa i internationell trafik och när det är väl förtöjt vid kaj. Ligger fartyget 

till kaj ska det enligt svensk lag ha ett serveringstillstånd för då är inte fartyget i 

internationell trafik, därför finns det idag ingen möjligt att servera alkohol ombord när 

fartyget ligger till kaj utan serveringstillstånd. Undantag kan göras om rederierna söker 

dispens för speciella tillfällen. 

 

Svensk alkohollagstiftning har idag ingenting som möjliggör att svenska myndigheter kan 

göra tillsyn av utskänkningen av alkohol på svenskflaggade fartyg i internationell trafik. 
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Med detta som utgångspunkt har rederierna möjlighet att dra nytta av det system som 

skapats där ett rederi kan frångå svensk alkohollag. Att rederierna inte behöver följa 

Alkohollagen (SFS 2010:1622) har lett till att resenärer ser att passagerarfartyg och 

alkohol är något som hör ihop, till exempel finlandskryssningar eller att åka till Tyskland 

och handla alkohol enligt en tidigare anställd i ledande position. 

 

Ombord så är det rena rama vilda västern och det är otroligt att det händer så lite 

olyckor, så lite våldtäkter som det gör egentligen. Det är ju princip de här 

fredagskvällarna och lördagskvällarna, har ni åkt med själva på NN men den 

absolut värsta är ju NN. Det vet vanliga människor att man inte får sova på natten 

om man åker med på fredags och lördagskvällen (Intervju med respondent, 25 

februari 2016). 

 

Denna kultur har lett till problem med berusade passagerare och olika rederier har försökt 

hitta olika lösningar på problemet. Alkohollagen (SFS 2010:1622) 8 kap 14 § säger att 

det ska vara ordning och nykterhet i serveringsutrymmet. En lösning som ett rederi valt, 

att vissa personer på grund av nationalitet, får skriva på en form av uppförandekod 

eftersom att rederiet anser att dessa passagerare är stökiga och blir mer berusade än andra 

passagerare. I denna uppförandekod försäkrar resenärerna att de inte ska uppföra sig illa 

ombord på fartyget. Ett annat sätt att angripa problemet med berusade passagerare är att 

skapa ett större projekt som involverar flera rederier och länder. 
 

5.1.1 Safe Baltic Cruises 

Det projekt som kom att kallas Safe Baltic Cruises (2013) startades på initiativ av 

Stockholmspolisen med stöd av de rederier som trafikerade Östersjön och 

omkringliggande länder. Projektet påbörjades 2011 efter att Stockholmspolisen 

uppmärksammat en ökad frekvens av sexualbrott på passagerarfartyg som angör 

Stockholm. Under projektets gång uppmärksammades det att mycket som låg till grund 

för sexualbrotten på fartygen var överservering av alkohol. Tillsammans med 

Polismyndigheterna från Estland, Finland och Åland samt rederier och STAD 

(Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) kom gruppen fram till en gemensam 

alkoholpolicy som skulle gälla ombord på fartygen. Policyn går i korthet ut på att strama 
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åt försäljningen av alkohol och förbjuda drickandet av alkohol utanför barer och 

restauranger. 
  
Som ett resultat av Safe Baltic Cruises kom också ett förslag om ändring i den svenska 

Alkohollagen (SFS 2010:1622). Bratthalls lagförslag (2014) syftar bland annat till att 

minska överserveringen och ge myndigheter befogenhet att utföra tillsyn av 

alkoholutskänkningen ombord på svenskflaggade passagerarfartyg. I korthet säger 

förslaget att ändra på formuleringen från “inrikes trafik” till att den även ska täcka fartyg 

i internationell trafik. Lagändringsförslaget är daterat januari 2014, och när studien 

publiceras har fortfarande ingen ändring trätt i kraft. 

 

5.2 Säkerhetsorganisation 

Samtliga respondenter, förutom en polis med expertis inom Alkohollagen (SFS 

2010:1622), har diskuterat hur säkerhetsorganisationen ombord ser ut. 

 

Resultatet visar att den problematik som finns generellt för passagerarfartyg när det 

kommer till passagerarsäkerhet, blir ännu större när berusade passagerare finns ombord. 

När lagtexten inte reglerar vad som ska följas måste organisationerna själva ta detta 

ansvar och bestämma vilka riktlinjer de ska följa. Enligt Sjömanslagen (SFS 1973:282) 

53 § har befälhavaren stor frihet att besluta vad som krävs för att upprätthålla ordningen 

ombord. Resultatet visar också att det råder skilda meningar gällande regelverken. En 

intervjuad befälhavare tycker att den tolkningsfrihet som finns i SjöM (SFS 1973:282) 53 

§ är viktig eftersom lagen ska täcka hela svenska sjöfarten och inte enbart 

passagerarfartyg. Det anses inte finnas något behov att ha en snävare lagstiftning som gör 

att fartygen har lagkrav på att uppfylla vissa kriterier. Ett sådant lagkrav anses bli svårt att 

utforma på grund av att det skiljer sig så mycket mellan olika passagerarfartyg och vad de 

har för organisation till förfogande säger samma befälhavare. En annan befälhavare anser 

att SjöM (SFS 1973:282) 53 §, som den är formulerad nu, känns föråldrad och syftar mer 

på fraktfartyg än dagens passagerarfartyg. Enligt denna befälhavare i intervjun är det inte 

orimligt att göra en revidering av SjöM (SFS 1973:282), eftersom passagerartrafiken 

utgör en så stor del av den svenska handelsflottan. Därför kan det vara relevant att göra 

SjöM (SFS 1973:282) 53 § specifik gentemot berusade passagerare som begår våldsbrott 
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så att lagtexten blir snävare och mer specifik. SjöM (SFS 1973:282) togs i bruk 1973 och 

har uppdaterats och ändrats flera gånger, senast 2014, men SjöM (SFS 1973:282) 53 § 

utformning har inte ändrats något. Utifrån lagtexten och ISM-koden (2014) har de olika 

rederierna arbetat fram egna säkerhetspolicys för att garantera säkerheten ombord för 

passagerare och besättning. Resultatet visar att på fartyg med högre belastning av 

berusade passagerare som behöver tas i förvar är organisationen i regel bättre än på fartyg 

med lägre belastning. Ett återkommande problem bland besättningarna är att 

bedömningen som görs ombord över behovet av säkerhetsvakter inte alltid stämmer 

överens med vad rederierna tycker. Att ta in en extra säkerhetsvakt är ytterligare en 

kostnad som måste budgeteras och den kostnaden måste tjänas in på något annat sätt. 
  
Det har framkommit att det går att dela in rederierna och säkerhetsorganisationerna i tre 

kategorier, den första kategorin är de som inte har problem med berusade passagerare och 

därmed har ingen säkerhetsorganisation för dessa frågor. Den andra kategorin är de fartyg 

som har berusade passagerare ombord, men som inte ställer till med för mycket problem. 

Dessa säkerhetsorganisationer har fartygsvärdar utan någon formell utbildning. De mest 

belastade fartygen med berusade passagerare tillhör den sista kategorin, de har en aktiv 

kommunikation mellan säkerhetsansvarig på rederiet och fartyget. Ombord på fartyget 

finns en stor organisation med utbildade ordningsvakter och en säkerhetschef ombord, 

där det finns ett brett samarbete mellan fartygsledningen och säkerhetsgruppen. 
  
När en passagerare blir för berusad ombord och säkerhetsorganisationen beslutar att 

omhänderta personen startar en process som ser olika ut beroende på vad för fartyg det 

handlar om. Ett fartyg där väldigt få incidenter inträffar har till exempel ingen avsedd 

arrest ombord eller manual för en sådan situation. När samma situation inträffar på ett 

fartyg som har vana att hantera berusade personer och som måste omhändertas finns ofta 

en väl fungerade organisation. Vid ett omhändertagande tas beslutet av säkerhetschefen 

ombord utan att behöva konsultera befälhavaren, men denna blir alltid informerad om 

situationen. Ett fartyg i studien har tre celler ombord med kameraövervakning och en 

manuell kontroll görs varje timme enligt säkerhetsmanualen. Har ett fartyg en väl 

fungerande organisation finns det extra resurser att aktivera om situationen skulle kräva 
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det utöver de vakter som finns ombord. Matroser som fått en lättare vaktutbildning ska på 

ett säkert sätt kunna bistå de ordinarie vakterna. 
  
En omhändertagen person blir underrättad om varför den blir omhändertagen enligt 

säkerhetspolicyn för fartyget. Personen blir även visiterad innan den låses in i cellen. 

Detta för att avlägsna eventuella föremål som kan användas för att skada sig själv, vakten 

eller cellen och dess interiör. Visiteringen sker enligt vissa rederiers policy genom att en 

kvinnlig passagerare blir visiterad av en kvinnlig besättningsmedlem. 

 

Vid en situation ombord som kräver att passagerarna behöver samlas vid 

samlingsstationerna finns det i säkerhetspolicyn olika väl utarbetade handlingsplaner för 

hur omhändertagna passagerare ska hanteras. Dessa handlingsplaner ingår i fartygens 

säkerhetsmanual och är hemligstämplade så studien har inte kunnat tillgodogöra hur 

dessa planer är utarbetade men det finns manualer för personal ombord att tillgå. 

 

I land krävs tillstånd för offentlig tillställning, för att säkerställa besökarnas säkerhet och 

att det bör finnas minst en säkerhetsvakt per hundra besökare. Denna bedömning görs 

med tanke på hur många besökare som kan vistas i lokalen samtidigt, möjligheter för 

utrymning och så vidare. Om de svenskflaggade fartyg som är med i denna studie haft 

krav på tillstånd för offentlig tillställning skulle de inte uppfylla dessa krav. Det är 

Polismyndigheten som utfärdar tillståndet, i utfärdandet ligger en bedömning om hur 

många säkerhetsvakter som tillställningen behöver beroende på situation och tillställning. 

När polisen beslutar om att ge tillstånd tittar de på Alkohollagen (SFS 2010:1622) om 

tillställningen ska servera alkohol. Även om det är tillståndshavaren som är ansvarig för 

att ordningen och nykterhet ska råda kan polisen kräva att mer säkerhetsvakter ska 

närvara. En polis reflekterade över om att det skulle gå att använda ordningslagen för att 

komma till rätta med problemet att alkohollagen inte gäller, att fartygen är en offentlig 

tillställning och därför skulle polisen kunna ställa högre krav på rederierna. Att 

myndigheterna går runt lagen för att komma åt att alkohollagen inte gäller ombord på 

fartygen i denna studie, såg den intervjuade polisen som ett för stort problem, den tyckte 

att det är viktigare att få till en lagändring istället. 
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Enligt Polismyndighetens rekommendationer med en säkerhetsvakt per 100 personer vid 

tillställningar resulterar i att bemanningen ombord bör ligga mycket högre än vad den gör 

idag. Bedömning för antal vakter bör även göras för vilken avgång i veckan det gäller, då 

det är mer risk för fylleri och slagsmål under helgavgångarna. En säkerhetsansvarig i en 

intervju i studien menar att det inte går att göra någon sådan liknelse, för i dennes ögon 

krävs det lika mycket folk vid varje avgång. Arbetets art skiftar bara beroende på vilken 

avgång det gäller. Han menar att under helgavgångarna ligger problemet mer i fylleri och 

slagsmål, men att på veckodagarna ligger problemet mer i sjukdomsfall, som enligt 

honom kräver lika mycket, eller mer resurser som under helgerna. 

 

Eftersom ett fartyg fungerar som ett mindre samhälle, med alla dess funktioner, där 

säkerhetsvakterna bär en stor roll gällande säkerhet och service för gästerna bör inte 

dessa minimeras till antal. En säkerhetsvakts agerande kan vara avgörande för hur en 

situation slutar, på samma sätt som det är för exempelvis en polisman eller 

ambulanspersonal. Samtliga av de poliser som har intervjuats menar att avsaknaden av 

serveringstillstånd och tillstånd för offentlig tillställning är grunden till väldigt många av 

de problem som berusade passagerare medför. Alkoholrelaterade vålds- och sexualbrott 

sker även i land. Det är ett väldigt svårt problem att få bort, men det som skiljer fartyg 

från vad som händer på land är att det finns enkla sätt att höja säkerheten för 

passagerarna. Eftersom ISM-koden (2014) säger att fartyget ska ha en organisation som 

ser till att samtliga personers säkerhet ska vara god, bör rederierna arbeta för att dessa 

tillstånd blir obligatoriska för samtliga svenska passagerarfartyg. 
 

5.2.1 Säkerhetsvaktens utbildning 

Bemanningen av säkerhetsvakter ombord beror på fartygets säkerhetsmanual och vilket 

behov rederiet anser sig behöva. Lägst säkerhet för berusade passagerare är de fartyg som 

seglar utan någon form av utarbetad säkerhetsorganisation. Händer det något ombord får 

fartygets besättning utan någon utbildning eller erfarenhet ta på sig säkerhetsvaktens roll. 

Nästa steg i passagerarsäkerheten är att ha fartygsvärdar ombord, dessa fartygsvärdar 

finns på passagerarfartyg där det anses krävas lite högre organisation än enbart 

serveringspersonal eller matroser som säkerhetspersonal. Det finns ingen formell 
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utbildning för att bli fartygsvärd, det är enbart rederiets internutbildning som krävs, en 

utbildning som varierar mellan olika rederier. De rederier som har i sin säkerhetspolicy 

att det ska finnas förordnade ordningsvakter har grunden för en bra säkerhetsorganisation 

ombord. En förordnad ordningsvakt är en offentlig titel och det finns utbildningar hos 

Polismyndigheten eller ett utbildningsföretag som följer Polisens riktlinjer. Utbildningen 

är på minst 80 timmar, kräver att den sökande är ostraffad under de senaste fem åren och 

är i god fysisk form. Efter utbildning söker ordningsvakten ett förordnande från 

kommunen. Utbildningen består i både hur en person ska omhändertas, vad för regler och 

lagar som gäller, men även en medicinsk utbildning, detta för att personerna rör sig bland 

folk och är ofta tidigt på plats vid incident som kräver sjukvård. På ett av rederierna krävs 

minst ordningsvaktsutbildning eller motsvarande för att söka tjänsten som säkerhetsvakt. 

Samma rederi kräver att den sökande är ostraffad och säkerhetsansvarig gör en 

bedömning om personen anses vara lämplig för jobbet. 

 

5.3 Polisens organisation kring berusade personer och LOB 

Resultatet baseras mycket från intervjun med arrestföreståndaren från Polismyndigheten, 

hur de arbetar, men även resultatet från intervjuerna med fartygsorganisationerna och 

rederierna har sammanställts i resultatet.  

 

Lagen om omhändertagande av berusad person m.m. (SFS 1976:511) som polisen arbetar 

med, trädde i kraft 1976 är en vårdlag. Det betyder att en person som inte kan ta hand om 

sig själv på grund av berusning ska omhändertas och vårdas för sitt tillstånd. I praktiken 

betyder det att den berusade personen omhändertas av polisen och är i dess vård tills det 

bedöms att personen kan hand om sig själv igen. När en berusad person blir 

omhändertagen av polisen och körd till polishuset för att nyktra till, genomförs ytterligare 

en oberoende bedömning av den berusades tillstånd. Denna bedömning sker av ett inre 

befäl på polisstationen enligt LOB (SFS 1976:511). Den omhändertagna ska underrättas 

om varför den har blivit omhändertagen, enligt lagen ska den berusade fortlöpande ses till 

och friges så snart det inte finns någon grund för omhändertagandet men senast efter åtta 

timmar. Fortlöpande tillsyn betyder i praxis att arrestvakten går en rond varje kvart och 

ser till samtliga intagna, både LOB-intagna och häktade. Det finns även 
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kommunikationssystem som den intagne kan använda för att påkalla uppmärksamhet. 

Gör polisen en bedömning att det finns risk för självskada, kan en vakt ordineras att ha 

kontinuerlig översyn över den intagne. Övervakningskameror är något som polisen 

diskuterar att använda, som ett komplement till sina rutiner om manuell övervakning. 

Problemet som polisen ser med övervakningskameror för LOB-intagna är att om den 

intagne ligger vänd från kameran ser arrestvakten inte om den intagne ligger och kräks, 

vilket kan resultera i kvävning. Därför anser polisen att det är ett ganska dåligt instrument 

för att säkerställa den omhändertagnes säkerhet enligt en arrestföreståndare.  

 

I arrestlokalen hos polisen jobbar minst två arrestvakter samt en arrestföreståndare, deras 

ansvarsområde tar vid när polismannen kommer in med en omhändertagen person enligt 

LOB (SFS 1976:511). Dessa personer arbetar enbart med att säkerställa de intagnas 

behov, uppfylla de regelkrav som finns och se till att sin egen och de intagnas säkerhet är 

fullgod. I polisens förvar sitter även häktade personer vilket gör att polisens verksamhet 

pågår dygnet runt, även om intensiteten ökar kring helgerna när mer folk är ute och 

festar. Det finns ingen standardiserad arrestvaktsutbildning i Sverige utan respektive 

polisdistrikt ansvarar för att utbilda sina egna arrestvakter. Arrestföreståndaren som har 

ansvar över arresten är polis och har en två och ett halvt års grundutbildning. 

 

Utöver LOB (SFS 1976:511) finns Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om 

polisarrester (PMFS 2015:7, FAP 102-1) som beskriver hur förvaringsutrymmet ska se ut 

för en person i polisens förvar. Polisen kan göra restriktioner från dessa regler, beroende 

på antingen en bedömning att personen riskerar att självskada sig, eller att det finns risk 

för skadegörelse i förvaringsutrymmet. Detta har lett till en praxis att förvaringsutrymmet 

endast är utrustat med en madrass att sova på, möjlighet för dricksvatten samt 

kommunikationssystem med vaktman för att påkalla uppmärksamhet. En person som är 

häktad kan hållas i förvar upp till 36 timmar i polisens arrest och har därför större 

bekvämligheter i sin cell än vad LOB- cellerna har. 

 

Att bli omhändertagen är för många både förnedrande och kränkande enligt en 

arrestföreståndare (Intervju med respondent, 11 mars 2016). Därför jobbar polisen med 

att arrestvakten har en uniform som skiljer sig i utseendet mot vad polisen har. Den 
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eventuella aggression som kan finnas mot omhändertagandet i sig ska därmed inte 

vidareföras mot personalen i arrestlokalen. Finns det personligt agg mot polismannen 

som kan bli en säkerhetsrisk minskas det med att det är annan personal i arresten, så 

kallad “Good cop- bad cop” teknik. Ombord finns inte likadana system, där är det samma 

person som beslutar att en passagerare ska omhändertas samt ska se till den i arresten 

ombord, vilket kan leda till risker för mer konfrontationer än nödvändigt. 

 

Eftersom omhändertas enligt LOB (SFS 1976:511) omfattar årligen omkring 60 000 

personer är det viktigt att det finns en väl fungerade organisation, där händelser kan följas 

upp. Därför journalförs omhändertagandet, tidpunkter, visiteringar, om personen går på 

toaletten, om den tillkallar vakt och/eller när ronder genomförs. Detta ger en större 

säkerhet med omhändertagandet som gör att det går att upptäcka brister i systemet. 

 

6. Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur arbetet med berusade passagerare utförs 

ombord utifrån de svenska regelverken samt att se hur säkerhetsorganisationen ser ut på 

svenskflaggade passagerarfartyg i internationell trafik för dessa passagerare. 

 

Följande tre frågeställningar har besvarats: 

 

Hur förhåller sig svenskflaggade passagerarfartyg i internationell trafik till 

Alkohollagen (SFS 2010:1622), finns det brister i lagen och kan eventuella brister 

förbättras? 

 

Hur ser säkerhetsorganisationen ut för berusade passagerare på svenskflaggade 

passagerarfartyg? 
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Vilka lärdomar kan de svenskflaggade passagerarfartygens 

säkerhetsorganisationer dra från varandra och från Polismyndighetens arbete med 

berusade personer? 

 

Resultatdiskussionen som följer utgår från frågeställningarna som skapades till syftet.  

 

6.1.1 Alkohollagens påverkan 

För att svenskflaggade passagerarfartyg ska kunna bedriva sin verksamhet är det viktigt 

att erbjuda sina passagerare en trevlig upplevelse med restaurangbesök med tillhörande 

dryck. När passagerarfartygen utvecklades från fordonstransporter till att mer fokusera på 

passagerarnas upplevelse har passagerarfartygstrafik haft problem med överförfriskade 

gäster. Enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622) ska det vara ordning och nykterhet i 

serveringsutrymmet och inga märkbart berusade personer ska få handla alkohol. Även om 

fartygen i denna studie inte lyder under lagen anser rederierna att dessa punkter i lagen är 

viktiga att följa. Studien visar att olika lösningar har presenterats för att minska 

överkonsumtion och de alkoholrelaterade problem som följer med berusade passagerare. 

När den svenska polisen förstod att de alkoholrelaterade problemen eskalerade kring 

kryssningsfartygen på Östersjön försökte de hitta en lösning på problemen bland annat 

genom projektet Safe Baltic Cruises (2013). Resultatet från projektet gäller enbart de 

fartyg som angör Stockholm. Som ett resultat av projektet kom Bratthall (2014) med 

förslag till lagändring, som vill lägga till att Alkohollagen (SFS 2010:1622) också ska 

gälla för fartyg i internationell trafik. Ett annat sätt att få ordning ombord på fartyg har 

varit enligt ett rederi att passagerare får skriva på ett uppförandeavtal. För att få en rättvis 

konkurrens bör samtliga aktörer följa samma regler, eftersom alla svenskflaggade 

passagerarfartyg har liknande problem. Därför är projekt som Safe Baltic Cruises ett bra 

steg mot en säkrare resa för samtliga passagerare ombord. Eftersom alkoholförsäljningen 

är väldigt viktig för några rederier behövs en väl utarbetad förändring som berör samtliga 

svenskflaggade passagerarfartyg. 
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I dagens läge har svenska myndigheter ingen möjlighet att utföra tillsyn på något av 

fartygen i denna studie, något som övriga länder kring Östersjön kan göra på respektive 

lands fartyg. Detta belyste Safe Baltic Cruises (2013) i sin rapport. Som tidigare nämnts i 

resultatdelen har ett av rederierna i studien valt att tillsätta egna tillsynsgrupper där de 

granskar sin egen personal och gästernas berusningsgrad. Befälhavaren på detta fartyg 

menar att utfallet av dessa kontroller är bra (Intervju med respondent, 18 februari 2016). 

Detta är ett gott exempel på hur en väl fungerande organisation ser på situationen för sina 

passagerare och sin besättning. I det här fallet tar rederiet sitt ansvar och värnar om en bra 

alkoholkultur, något som fler rederier borde ta efter.  

 

Även om projekt för att kontrollera överkonsumtion startats och besättningar gör egna 

kontroller ger det inte tillräckligt bra resultat. En tidigare polis som jobbat med berusade 

passagerare när fartygen anländer kaj har reflekterat över att rederiorganisationen har 

fokuserat för mycket på att tjäna pengar och missat i att utveckla säkerheten ombord med 

alkoholrelaterade frågor. Rederiorganisationen anser att det är viktigare att tjäna pengar 

och att passagerarsäkerheten är mindre prioriterad är något som några respondenter 

bekräftar i studien. Detta visar på att det ansvar som krävs av rederierna på grund av hur 

regelverken är utformade idag inte uppfylls. 

 

Resultatet av studien visar att passagerarna på dessa fartyg blir direkt drabbade av att 

lagen är utformad som den är. I land görs hela tiden försök till att förbättra säkerheten 

och den svenska folkhälsan när det kommer till alkoholrelaterade frågor, oberoende 

tillsyn utförs för att säkerställa att restauranger och barer uppfyller de krav som ställs. 

Alkohollagen (SFS 2010:1622) lägger väldigt mycket ansvar på den som säljer och 

serverar alkohol, inte konsumenten. Att svenska fartyg och besättningar inte behöver 

följa Alkohollagen (SFS 2010:1622) bara för att de gör internationella resor är märkligt 

eftersom de behöver följa alla andra svenska lagar som de berörs av, tycker de 

intervjuade respondenterna från polisen i studien. Att de kommersiella intressena har 

utvecklats snabbare än vad regelverken har gjort, fartygen är inne i fjärde generationen 

med de underhållningsutbuden och serveringsmöjligheter som finns ombord Persson och 

Ljung (2014), men regelverken är fortfarande inne på första eller andra generationen för 

dessa fartyg. 
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6.1.2 Säkerhetsorganisationen för berusade passagerare 

Ett problem med lagstiftningen i Sjömanslagen (SFS 1973:282) 53 § är att det är upp till 

befälhavaren att besluta om hur mycket våld som ska brukas för att upprätthålla 

ordningen ombord, befälhavaren eller den person som har befälhavarens befogenhet kan 

tolka SjöM (SFS 1973:282) 53 § på olika sätt. På fartyg där säkerhetsvakter har fått 

befälhavarens befogenhet att använda SjöM (SFS 1973:282) 53 § kan det skilja sig 

mycket på vad som händer i praktiken för en berusad person. Är en person så berusad att 

den har somnat i publika områden på fartyget kan passageraren inte omhändertas med 

SjöM (SFS 1973:282) 53 § som stöd, för att den stör inte ordningen eller utför något 

brott. 

 

Formuleringen av SjöM (SFS 1973:282) 53 § finns det delade meningar om visade 

resultatet i studien, det finns befälhavare som tycker att den är bra som den är och andra 

anser att den bör förändras och inrikta sig mer mot passagerartrafik. När lagen togs i bruk 

1973 var den svenska passagerarnäringen helt annan än hur den ser ut idag med flera 

fartyg med enbart nöjesresenärer. Att inte SjöM (SFS 1973:282) 53 § har ändrats något 

sedan lagen stiftades är anmärkningsvärt då dagens resenärer, med dess krav på 

underhållning, mat och dryck, skiljer sig jämfört med hur resandet såg ut på 1970-talet. 

 

Något som flera respondenter tog upp under intervjuerna är rederiernas prioritering 

mellan ekonomi och säkerhet när det kommer till stökiga passagerare. Befälhavare och 

säkerhetsvakter ombord har känt att de har varit underbemannade i situationer och på 

resor, de gärna hade sett att det fanns fler resurser ombord men att rederiet sätter stopp 

för det på grund av kostnaden. Här skulle en tydligare lagtext kunna hjälpa besättningarna 

att få mer resurser för att klara av utmaningarna som finns ombord. En respondent i 

ledande position på ett av rederierna menar att de kortsiktiga pengar rederierna tjänar på 

att spara in på säkerhetsvakter och samtidigt ha frikostiga serveringsregler ombord inte 

kommer att löna sig i det långa loppet utan att rederierna bör tänka mer långsiktigt på hur 

samtlig passagerare upplever sin resa ombord. 
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Hur väl fartygens arrester är utvecklade varierar mycket beroende på vilken typ av fartyg. 

De mest utvecklade har kameraövervakning, rutin på vilket intervall tillsyn av arresten 

ska genomföras och journalföring av olika händelseförlopp i samband med 

omhändertaganden. De minst utvecklade fartygen med dessa säkerhetsfrågor har ingen 

arrest ombord, ifall det är en stökig passagerare kan det finnas ett förråd någonstans som 

kan fungera som arrest, annars får en hytt användas. Denna skillnad finns även om 

samtliga fartyg har någon form av ombordförsäljning, även om det inte alltid är tax-free 

och att samtliga fartyg har restauranger och barer. Passagerarna har samma möjligheter 

att bli berusade oberoende av vilket fartyg de reser med. Det som skiljer fartygen åt är att 

de som inte har någon organiserad underhållning ombord i regel har mindre problem med 

berusade passagerare.  
 

Olika rederier har kommit olika långt med arbetet att stävja överkonsumtion och de 

effekter som det bidrar med, så som misshandel, våldtäkter och skadegörelse. Projektet 

Safe Baltic Cruises arbetade fram handlingsplaner och policy vilket var ett steg i rätt 

riktning. Om de berusade passagerarna minskar i antal får säkerhetsvakterna mer tid över 

till att utföra sina uppgifter, bland annat att ha en god tillsyn av passagerare i förvar. Som 

tidigare diskuterats är bemanningsfrågan med säkerhetsvakter ofta ett problem för 

fartygen, en enkel förändring är att låta sina vakter ha reflexväst på sig istället för mörk 

kostym när de arbetar. Denna förändring har lett till att det upplevs att vakterna är mer 

närvarande och syns oftare ute i publika områden, något som genomförts på ett fartyg. 

Vakter syns mer och oftare lugnar ner stämningen och passagerare blir mindre stökiga. 
 

Ett sätt att öka säkerheten för berusade passagerare är att lagstadga att det krävs 

förordnade ordningsvakter ombord på svenska passagerarfartyg när de har organiserad 

underhållning. Även att utöka CCM utbildningen som krävs för sjömän på 

passagerarfartyg kan minska problemen med berusade passagerare om den även 

innehåller en del av säkerhetsvaktutbildning som behandlar frågan om berusade 

passagerare och om hur omhändertagande av dem ska se ut något som majoriteten av 

respondenterna önskade, en bredare utbildning och större organisation som finns 

tillgänglig när situationer kräver mer personal.  
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6.1.3 Jämförelse med polisen och LOB 

Polisen har en mycket detaljerad lagtext när det kommer till omhändertagande av 

berusade personer. Att lagtexten är detaljerad beror på att det är många människor som 

årligen berörs av lagen. Besättningar ombord på svenskflaggade fartyg har en vagt 

formulerad lagtext för omhändertagande av passagerare. Studien har inte fått ta del av 

dokument som visar på omfattningen av dessa omhändertaganden ombord, men de kan 

omöjligen komma upp i samma mängd personer som på land. 

 

Sjömanslagen (SFS 1973:282) 53 § och Lagen om omhändertagande av berusade 

personer mm (SFS 1976:511) är båda bedömningslagar som åberopas vid 

omhändertagande av berusade personer. Skillnaden är att LOB (SFS 1976:511) syftar till 

berusade personer och SjöM (SFS 1973:282) 53 § till ordningen ombord. Respondenterna 

i intervjuerna visade att till skillnad från polisen har befälhavare ombord 53 § i SjöM 

(SFS 1973:282) som juridisk grund att fatta sina beslut på, vilket ger en större frihet, men 

även ett mycket större ansvar eftersom det inte finns lika mycket lagtext att grunda 

besluten på. Om det inte finns några klara lagar och regler utan en person ska göra en 

bedömning om vad som är tillåtet eller bra, är risken större att det blir fel, jämfört med 

när ett beslut fattas med tydliga regler att följa. Anser befälhavaren att en berusad 

passagerare stör ordningen ombord kan den berusade personen omhändertas utan att det 

behöver göras några ytterligare överväganden. Ombord får befälhavaren hålla den 

berusad omhändertagen så länge som det anses behövas. Enligt LOB (SFS 1976:511) ska 

en person som har varit omhändertagen i åtta timmar släppas. Om personen fortfarande 

inte kan ta hand om sig själv kan en ny bedömning göras om en ny LOB- 

omhändertagning.  

 

En skillnad mellan hur polisen jobbar och arbetet ombord med berusade personer är 

bland annat att säkerhetsvakten ska sköta både sina ordinarie arbetsuppgifter och sörja för 

att den omhändertagna ses till enligt resultatet i studien. När polisen lämnar över den 

omhändertagne till en helt egen avdelning inom myndigheten då måste säkerhetsvakten 

ombord själv sörja för att den omhändertagne är under uppsikt. Några fartyg har löst 

övervakningsfrågan ombord med att ha övervakningskameror i sina celler som är 
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kopplade till en monitor på bryggan, vilket ger vakthavande styrman möjlighet att se vad 

som händer i cellen och därmed avlasta säkerhetsvakten med att övervaka den 

omhändertagne. Denna lösning jobbar inte polisen med utan anser att den viktigaste 

tillsynen av omhändertagna är den manuella. 
 

Även om det sker brott ombord som inte är alkoholrelaterade så är den mest hektiska 

tiden för säkerhetsvakterna under kvällar och nätter enligt resultatet. Detta betyder att det 

är en väldigt ojämn fördelning av intensiteten av hur arresten ombord används, vilket 

medför problem. Exempelvis, när passagerare omhändertas, sker det oftast när det är som 

mest att göra för fartygets vakter med att säkerställa ordningen på fartygens 

serveringsställen, dansgolv och övriga publika områden. 
 

Enligt LOB (SFS 1976:511) ska en sekundär bedömning göras av den omhändertagna, 

denna bedömning ska göras av ett inre befäl på polisstationen och anses det att personen 

fortfarande ska omhändertas tar arresten över ansvaret. I resultatet kom det fram att 

ombord finns inte likadana system, där kan det vara samma person som beslutar att en 

passagerare ska omhändertas och ser till den i arresten. Detta kan leda till 

konfrontationsrisker på grund av att den omhändertagna anser sig vara omhändertagen på 

felaktiga grunder vilket kan bli en säkerhetsrisk.  
 

Resultatet från intervjuerna i studien visar även att om fartygen har implementerat delar 

av lagtexten i LOB (SFS 1976:511) i sin policy så skiljer det sig mycket mellan en 

säkerhetspolicy och en lagtext. Även fartyg kan ha en typ av arrestbok där det förs 

noteringar i om den omhändertagne, men eftersom det inte finns något lagstadgat om hur 

denna bok ska vara utformad kan den variera i kvalité och omfattning, något som kan 

resultera i en säkerhetsrisk för den omhändertagna.  
 

Det som är intressant med SjöM (SFS 19763282) 53 § är att den ger befälhavaren och 

säkerhetsvakterna som har fått befälhavarens befogenheter stora friheter att bruka våld. 

Andra stycket i samma paragraf säger att om mer våld brukas än nödvändigt ska utövaren 

inte dömas till ansvar. Skulle det våld som brukas anses vara brottsligt, ska den dömas 

mildare än vad som är praxis. Att lagen är formulerad som den är beror på att det anses 
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vara en speciell situation på fartyg där säkerheten måste komma i första hand. I SjöM 

(SFS 19763282) 53 § står det däremot att det är för att upprätthålla ordningen ombord 

som lagen får brukas. Respondenterna i studien likställer “ordningen ombord” med 

“säkerheten ombord” och även om de har olika betydelse används SjöM (SFS 19763282) 

53 § till att omhänderta passagerare.  

 

Skulle en passagerare skadas i ett omhändertagande, eller att tillsynen i en arrest 

misslyckas, får befälhavaren och eventuellt säkerhetsvakten med befälhavarens 

befogenhet dömas lindrigare än vad som är praxis i en domstol. LOB (SFS 1976:511) är 

inte heller en problemfri lösning, det finns kritik som menar att syftet med lagen kan 

missbrukas. Men i lagen finns det klara direktiv vad som gäller för att den ska användas, 

vilka regler som gäller. Ingen respondent i denna studie visade på att detta finns 

någonstans i de regler som besättningarna måste följa, vilket kan resultera i en 

säkerhetsrisk för berusade passagerare.  
 

6.2 Metoddiskussion 

För att kunna besvara syftets frågeställningar har kvalitativa intervjuer genomförts. Detta 

för att kunna ta reda på hur rederierna och fartygsledningen tänker och jobbar med dessa 

frågor samt hur säkerhetsorganisationen ser ut för berusade passagerare. Upplägget med 

fria diskussioner runt de teman som intervjuerna handlade om gav bra resultat. Eftersom 

den information som söktes krävde mycket specialkunskap om ett snävt område var detta 

sättet bäst att arbeta under studien. Hade intervjuerna strukturerats upp snävare skulle inte 

resultatet från de tio intervjuerna bli lika omfattande. 

 

Om en fallstudie istället hade utförts på några resor, som högt belastade kryssningar med 

mycket folk exempelvis studentkryssningar, hade utfallet av studien inte kunnat 

representera hela passagerarfartygsbranschen. Frågorna som denna studie har besvarat 

komplexa och kräver mycket kunskap om regelverk och säkerhetsorganisationer, därför 

hade det inte varit lämpligt att besvara frågorna med en enkätundersökning som verktyg.  
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7. Slutsats 
 

Det finns problem med hur Alkohollagen (SFS 2010:1622) är formulerad och hur den 

följs. För att öka passagerarsäkerheten och samtidigt stödja befälhavaren ombord behövs 

en revidering i Alkohollagen (SFS 2010:1622) och Sjömanslagen (SFS 1973:282). Även 

om rederierna i studien arbetar aktivt för att konstant förbättra säkerheten ombord på sina 

fartyg måste de få mer stöd från lagtexten. Det kan bli en utmaning att utforma en lag 

som tillgodoser alla rederier och fartyg med dess respektive utmaningar. Problematiken i 

denna studie har sin grund i att Alkohollagens formulering inte innefattar fartyg i 

internationell trafik. Även Sjömanslagen (SFS 1973:282) bör revideras och få en paragraf 

som riktar sig mot passagerarfartyg och berusade passagerare. Så att passagerarna kan 

förväntas samma behandling och säkerhet oavsett vilket fartyg de befinner sig på. 
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A 

Bilaga I 

Denna sammanställning beskriver aktiva svenskflaggade passagerarfartyg i 

internationell trafik över 500 bruttodräktighet med en sjöresa över en timma samt 

vilka rederier respektive fartyg tillhör. Sammanställningen är gjord februari 2016.  

 

Ro-paxfartyg:     Kryssningsfartyg: 

 

Stena Line     Viking Line 

Stena Danica   -83  Viking Cinderella  -89 

Stena Scandinavica  -03 

Stena Germanica  -01  Tallink Silja Line 

Stena Gothica   -82  Silja Symphony  -91 

Stena Jutlantica  -96  Galaxy    -06 

Stena Nautica   -86   

Stena Saga   -81  Rederiaktiebolaget Eckerö: 

Stena Vision   -87  Birka Stockholm  -04 

Stena Carisma   -97 

Skåne    -98 

 

Finnlines 

Nordlink   -07 

Finnclipper   -99 

Finntrader   -95 

Finnpartner   -95 

 

TT-lines 

Peter Pan   -01 

Huckleberry Finn  -88 

Trelleborg   -82 

 

Rederiaktiebolaget Eckerö: 

Eckerö    -79 

 



! ! B!

Bilaga II 
 
Intervjuguide 
 
Här följer en sammanställning av vilka teman som har legat till grund för respektive 
intervju. 
 
Intervju 1, polis med erfarenhet med Alkohollag 
-Alkohollagen, hur lagen är utformad och dess innebörd.  
-Varför Alkohollagen inte gäller för passagerarfartyg i internationell trafik och vilka 
konsekvenser det får. 
 
Intervju 2, polis med erfarenhet med säkerhet runt passagerarfartyg.  
-Alkohollagen, hur lagen är utformad och dess innebörd.  
-Varför Alkohollagen inte gäller för passagerarfartyg i internationell trafik och vilka 
konsekvenser det får. 
-Hur säkerhetsorganisationer ser ut ombord på fartyg. Vad det har för betydelse för 
passagerarsäkerheten 
 
Intervju 3, polis, arrestansvarig 
-Hur Polismyndighetens arrestverksamhet ser ut. Synpunkter på hur det ser ut på 
fartyg.  
-Likheter och skillnader mellan arresten ombord och på land 
 
Intervju 4, rederirepresentant 
-Hur rederiets säkerhetsorganisation ser ut.  
-Alkohollagen 
-Sjömanslagen 
-Företagets policy 
 
Intervju 5, rederirepresentant 
-Hur rederiets säkerhetsorganisation ser ut.  
-Alkohollagen 
-Sjömanslagen 
-Företagets policy 
 
Intervju 6, rederirepresentant 
-Hur rederiets säkerhetsorganisation ser ut.  
-Alkohollagen 
-Sjömanslagen 
-Företagets policy 
 
Intervju 7, rederirepresentant 
-Hur rederiets säkerhetsorganisation ser ut.  
-Alkohollagen 
-Sjömanslagen 
-Företagets policy 
 
Intervju 8, Befälhavare ombord 
-Hur fartygets säkerhetsorganisation ser ut.  
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-Alkohollagen 
-Sjömanslagen 
-Företagets policy 
 
Intervju 9, Befälhavare ombord 
-Hur fartygets säkerhetsorganisation ser ut.  
-Alkohollagen 
-Sjömanslagen 
-Företagets policy 
 
Intervju 10, Säkerhetsansvarig ombord 
-Hur fartygets säkerhetsorganisation ser ut.  
-Alkohollagen 
-Sjömanslagen 
-Företagets policy 
 


