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Sammanfattning 
Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka om kvinnor vill köra båt i större utsträckning, 

samt vilka faktorer kvinnor upplever som hinder respektive förutsättningar för detta. 

Undersökningen gjordes i form av en enkät. Resultatet visade att 38 % av de svarande vill 

köra båt oftare. De främsta orsakerna till att kvinnor inte körde båt var att: a) mannen 

upplevdes köra bättre b) de var bekväma c) de kände sig osäkra. De förutsättningar som 

uppgavs nödvändiga för att köra båt var: a) självbestämmande b) goda väder- och 

ljusförhållanden c) motivationshjälp. Starkast samband konstaterades mellan benägenhet att 

köra båt och uppfattningen att partnern kör bättre, men samband konstaterades även mellan 

variablerna partnern kör bättre – bekvämlighet – osäkerhet. Sammantaget uppvisade 

resultatet ett tydligt intresse hos kvinnor att köra båt i större utsträckning, intressanta 

samband, konkreta beskrivningar av hinder, samt klargöranden vad gäller nödvändiga 

förutsättningar som möjliggör för kvinnor att ta sig förbi dessa områden.  

 

Nyckelord; köra båt, kapten, tradition, könsroller, manligt, kvinnligt, hinder, förutsättningar, 

förändring, jämställdhet 
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Under hela mitt liv har båtlivet varit min och familjens främsta fritidssysselsättning. I både 

solsken och regn har åtskilliga timmar tillbringats ute på sjön, oftast tillsammans med andra 

familjer med samma intresse. En sak jag förundrades över redan i tidig ålder var fördelningen 

av uppgifter ombord. Varför körde så få kvinnor familjens båt? Jag konstaterade att kvinnan i 

familjen fungerade som hopp-i-land-Kalle, barnpassare, kökspersonal eller låg på däck och 

solade – allt medan mannen förde befäl och gav order om assistans. Denna förundran kvar-

stod och växte än större, då jag i vuxen ålder upplevde fördelarna med att ensam kunna åka ut 

med familjens båt och därmed inte längre var beroende av övriga familjens tid och lust. 

Samtidigt noterade jag att de flesta andra båtarna i vår hamn låg kvar vid kaj då ingen manlig 

kapten fanns att tillgå, allt medan kvinnorna satt barnen i bilen och åkte till badstranden. Jag 

såg detta som ett förvånansvärt och stort slöseri med livskvalitet. Min bekantskapskrets 

utökades med tiden och jag lärde känna flera självständiga kvinnor, trygga i sig själva och 

orädda för att uttrycka egna önskemål och åsikter. Flera av dessa kvinnor körde obehindrat 

både bil och motorcykel eller deltog i andra aktiviteter som betraktas som traditionellt 

okvinnliga, men båt körde de inte! Så fort de klev ombord på familjens båt klev de samtidigt i 

gamla traditionella könsrollsmönster, långväga ifrån dem familjen använde sig av på land.  

    Denna erfarenhet fick mig att vilja undersöka vilka hinder dessa kvinnor upplevde stå 

mellan dem och en mindre traditionsindelad arbetsfördelning ombord. Jag hade svårt att tro 

att alla dessa kvinnor medvetet valt bort något som jag själv så starkt förknippade med en 

ökad livskvalitet. Men även om så var fallet, ville jag gärna veta vilka orsakerna var till detta. 

Sommaren 2009 fick jag möjlighet att undersöka saken närmare. För att på sikt medverka till 

ett båtliv där män och kvinnor kan vistas på samma villkor, gjorde jag för Smedjebackens 

Båtklubb (SBK) en studie för att få en bättre bild av kvinnors uppfattningar om båtlivet. Detta 

för att SBK skulle få tillgång till ett material avsett att ligga till grund för beslut om eventuella 

lokala utbildningsinsatser och aktiviteter. Jag fann resultatet väldigt intressant och talande och 

har fått tillåtelse att arbeta vidare med undersökningen i denna C-uppsats i Pedagogik.   

Bakgrund 
Jag har valt att lägga upp bakgrunden likt ett pussel, där varje bit på olika sätt anknyter till 

och har inverkan på det undersökta området. Dessa olika delar innehåller bland annat 

forskning om sjöhistorien, kvinnors roller inom yrkessjöfart, båtbranschens egna 

undersökningar, mäns och kvinnors förhållande till bilkörning samt teorier och slutsatser som 

framlagts vid forskning gällande inlärning, socialisation och jämställdhet. Förtydligas bör 

anledningen till att mäns och kvinnors förhållande till bilkörning lyfts in i denna rapport. 
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Skälet till detta är bristen på tidigare forskning angående fördelningen av arbetsuppgifter 

mellan kvinnor och män ombord på en båt. I avsaknad av detta framstod forskning om 

kvinnors och mäns förhållande till och arbetsfördelning vid framförandet av en bil som ett 

gott komplement.   

Sjöhistorien 
Att sjöhistorien tillhör männen konstaterade Craighton och Norling (1996), som ansåg 

sjöfarten vara ett av västvärldens mest mansdominerade områden. En uppfattning som även 

delades av Hagmark (2003). Inom såväl fakta som fiktion beskrivs åtskilliga hjältar som 

hängivet fört befäl på något av de sju haven. Dessa upptäcksresande, krigsförare och 

handelsmän har en stark gemensam nämnare – de är nästintill alltid män (Creighton & 

Norling, 1996).  

    Vad gäller det andra könet – det vill säga kvinnan – har kombinationen av kvinna och 

fartyg i århundraden omgärdats av diverse myter. En av de kanske mest kända myterna är att 

denna kombination skulle leda till otur (Kaijser, 2005). Att ha en kvinna med ombord på ett 

fartyg var detsamma som att utmana ödet. Vid de få tillfällen kvinnor omnämns inom 

sjöhistorien har de oftast en tillbakadragen och underordnad roll, såsom medföljande till 

maken (tillika kapten ombord på fartyget), eller som anställda inom mera uttalat kvinnliga 

områden, såsom kabyssen (skeppsköket).  

    Det finns dock några undantag. Två av de mest kända är troligtvis Anne Bonny och Mary 

Read, som under början av 1700-talet stred som pirater i västindien. En förutsättning för 

denna minoritet att fungera i sin traditionellt okvinnliga roll, var dock att inta en mans för-

klädnad och att anta en mans beteende (Creighton & Norling, 1996). Denna nödvändiga stra-

tegi bekräftas även genom Kaijsers (2005) studier om kvinnor inom yrkessjöfart under 1900-

talet. 

Kvinnor ombord – en minoritet 
Bristen på dokumentation över kvinnliga sjöfarare kan sannolikt främst relateras till deras 

ringa antal, men även till andra faktorer, varav en är bristen på intresse att föra deras historia 

vidare (Mulinari, 2003). Enligt Mulinari är berättaren en person med inflytande och makt att 

avgöra vad som ska berättas, hur det ska berättas samt vem som ska få höra. På så sätt för 

berättaren utvalda delar av vår historia vidare, samtidigt som han eller hon skapar en trend 

vilken andra har en benägenhet att efterfölja. Berättaren har således en stor inverkan på vad 

som anses normalt och brukligt och därmed även på hur det aktuella området kommer att 

utformas framåt i tiden. 
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    Ytterligare en bidragande orsak till att kvinnor upplevs som få och osynliga inom sjö-

historien kan vara det beteende de själva uppvisar. I sin forskning om yrkeskvinnor till sjöss, 

konstaterade Kaijser (2005) att kvinnliga sjömän finns och har funnits under hela 1900-talet. 

De är dock i minoritet och fick först under 1960-talet inträde till de mera mansdominerade 

yrkesrollerna ombord. Bristen på kvinnor till sjöss innebär att manligheten har kommit att ses 

som norm ombord. Detta leder till att kvinnorna genom sitt kön blivit avvikande och därmed 

hela tiden måste förhålla sig till de dubbla identiteterna – kvinna och sjöman. Medan kvinnan 

förknippas med svaghet och passivitet kännetecknas sjömannen av styrka och handlingskraft.  

Ur dessa motsägelsefulla attribut skapar kvinnliga sjömän sin yrkesidentitet ombord. Dessa 

kvinnor förändrar sitt beteende och iklär sig en annan roll, allt för att accepteras av den 

manliga delen av besättningen. En enstaka kvinna ombord uppmärksammas mer än om hon 

har flera kvinnliga kollegor. Detta medför att hon behöver ta till andra, mer igenomtänkta 

strategier. Hon tvingas prestera bättre än sina manliga kollegor för att vinna deras erkännande, 

men måste samtidigt akta sig för att inte prestera för väl, då detta kan framstå som att hon 

framhäver sig själv på deras bekostnad. Ibland innebär kvinnans strategi att hon antar de 

manliga normerna ombord och blir som männen, en position som i och för sig är unik, men 

inte leder till att andra kvinnor kan identifiera sig med henne och därigenom se henne som en 

förebild. Manliga kollegor tillskriver ofta kvinnliga sjömän attribut som är generaliserande 

och stereotypa och därmed även begränsande. Det utrymme som dessa kvinnliga avvikare har 

till sitt förfogande är inte något som de tillskansat sig själva, utan ett utrymme som tilldelats 

dem av den manliga omgivningen. Oavsett om kvinnliga sjömän antar ett manligt kodat 

beteende eller om de väljer en traditionellt kvinnlig roll ombord, snarare bevarar och 

förstärker dessa kvinnor den traditionella synen på manligt och kvinnligt ombord än 

motverkar den. En förändring inträffar dock då den kvinnliga sjömannen tar karriärklivet från 

manskap upp till befäl. Från att ha upplevt sig som underordnad i sin tidigare roll, ifrågasätts 

inte längre hennes kompetens och erfarenhet, utan hon betraktas som kompetent nog att utföra 

sina arbetsuppgifter (ibid).    

    Bristen på kvinnor inom båtlivet har även påverkat och påverkats av själva konstruktionen 

av båtar, vilket Lindenau (2007) sammanfattade genom konstaterandet – ”Båtar är 

konstruerade av män för män” (ibid. sid. 23). Då kvinnors kroppsbyggnad skiljer sig från 

mäns innebär ovanstående att båtar och deras utrustning inte är anpassad för det kvinnliga 

könet. I situationer då längd och/eller styrka behövs kan kvinnans anatomi vara ett hinder för 

en trygg hantering av båten, och därmed också ett hinder för erhållande av acceptans och 

erkännande från omgivningen. Även Kaijser (2005) instämde i detta faktum och de problem 
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själva konstruktionen innebar för kvinnliga sjömän. Viss utveckling förekommer dock inom 

området, vilket skapar bättre möjligheter för kvinnor att hantera både utrustning och moment 

som tidigare förknippades med enbart råstyrka. 

    Hirdman (2007) framlade en teori om konsekvenser av bristen på kvinnliga förebilder. 

Detta i form av en ”undran” om kvinnor undviker områden de av tradition utestängs ifrån och 

därigenom har svårt att identifiera sig med. Att inte tillhöra normen utan vara avvikare, 

innebär det en automatisk och omedelbar egencensur i vad man som kvinna egentligen vill 

och kan? Och därmed också en oförmåga eller ovilja att tänka i banor som går utanför de 

traditionella?  

Båtlivsundersökningen 2010 
Under 2010 lät Transportstyrelsens Sjöfartsavdelning göra Båtlivsundersökningen 2010 – en 

undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används (Transportstyrelsen, 2011). Syftet 

med båtlivsundersökningen, som senast gjordes 2004, är att samla fakta om båtlivet för att 

underlätta beslutsfattande hos organisationer, näringsliv och offentlig förvaltning. Enligt 

denna undersökning äger 695 000 svenska hushåll en eller flera båtar, sammanlagt ca 943 000 

till antal. Under det senaste året har 38 % av Sveriges vuxna (mellan 20 och 74 år) vistats 

ombord på en fritidsbåt en eller flera gånger. Sammantaget beräknas de svenska båtarna under 

perioden oktober 2009 – september 2010 ha använts under ca 21,8 miljoner 

båtanvändningsdagar. På ostkusten och i inlandet finns den största delen av båtbeståndet, som 

oftast används under dagsutflykter och fisketurer. De flesta båtarna saknar 

övernattningsmöjlighet och har en motor på minst 10 hk medan båtar med 

övernattningsmöjlighet utgör 23 % av båtbeståndet. De flesta – 8 av 10 – har under båtturerna 

med flytväst eller liknande till samtliga ombordvarande. 75 % av båtägarna anser att deras 

hälsa påverkas positivt av båtlivet.  

Kvinnors synpunkter på båtar och båtliv 
På uppdrag av Svenskt Marintekniskt Forum, gjorde Eva Sporrner, Marinkonsult Open Mind, 

2009 en enkätundersökning om kvinnor och deras synpunkter på båtar och båtliv (SMTF, 

2009). Då SMTF ser kvinnor som en starkt växande kundgrupp inom båtlivet, låg 

undersökningens fokus på kvinnors åsikter och önskemål angående båtens och utrustningens 

utformning, konstruktion samt funktion. Genom undersökningsresultatet kunde tio områden 

urskiljas, vilka kvinnor hade mest synpunkter på. Ett tungt ankare och/eller batteri ansågs som 

ett problem av många kvinnor, liksom en vinsch avsedd att hanteras med en hand. Denna 

utrustning kräver stor muskelstyrka för att vara användbar. Vidare framstod påstigning och 
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avstigning som ett område förknippat med svårigheter, då dessa aktiviteter – trots dagens 

hjälpmedel – kräver en fysik och spänstighet som är få förunnad. Även en man-över-bord 

situation uppgavs vara ett problem, då båtar sällan har utrustning som underlättar hanteringen 

när en skadad person ska tas upp ur vattnet och ombord. Vad gäller det tekniska området 

önskade kvinnorna mera lättförståeliga motormanualer och de upplevde bristen på värme i 

båten som ett problem då avsaknaden av denna medförde fuktiga och råa textilier. Kvinnorna 

hade även åsikter om sittbrunnens brist på utrymme, något som blev påtagligt vid umgänge 

med andra ombord och de påtalade även den dåliga sikten som medförde svårigheter vid 

manövrering. Även utrymmesbristens bekymmer framlades, då främst bristen på takhöjd vid 

spis och platsbrist i stuvutrymmen. Kvinnorna önskade även en bättre placering av toaletten, 

som idag ofta befinner sig oigenomtänkt placerad längst fram i förpiken.  

Kvinnor och män i trafiken 
Det är inte bara till sjöss som skillnader mellan könen framträder. Även på fast mark – och då 

vad gäller framförandet av bil – har kvinnor och män olika förhållningssätt och beteende. 

Cedersund och Lewin (2005) påvisade flera skillnader i sin rapport för Väg- och 

Trafikinstitutet (VTI) om kvinnor och män i trafiken. Kvinnor kör idag bil oftare och längre 

än tidigare, men ligger fortfarande långt under mäns nivåer. Även om kvinnor och män reser 

nästintill lika ofta och lika länge, kör män oftare och längre än kvinnor. Procentuellt sett kör 

54 % av männen bil varje dag jämfört med 34 % av kvinnorna. I åldersgruppen 26-45 år är 

siffrorna något högre för båda grupperna. Även i kategorierna sammanboende utan barn samt 

ensamstående utan barn kör män bil oftare än det motsatta könet. Den genomsnittliga längden 

som körs per dag är 26 km för män och 10 km för kvinnor, medan män reser med som 

passagerare 5 km/dag jämfört med 12 km/dag för kvinnor. Jämfört med yngre kvinnor, har 

äldre kvinnor (över 65 år) mer sällan körkort, 34 % i jämförelse med 42 %. Kvinnor mellan 

25 och 64 år har körkort i 76 % av fallen. I gruppen äldre kör 65 % av männen samt 25 % av 

kvinnorna, och äldre kvinnor uppger att de slutar köra bil i yngre ålder än män. Inte bara 

själva bilkörningen, utan även andra faktorer skiljer sig åt mellan könen. Kvinnor upplever 

ingen skillnad mellan mäns och kvinnors körsätt, medan män ofta har en negativ bild av det 

motsatta könets körstil. Själva anledningen till resan skiljer sig åt mellan könen: kvinnor gör 

fler resor än män för att skjutsa andra, exempelvis barn till skolan, medan män gör fler arbets- 

och tjänsteresor. Vad gäller storleken på bil väljer kvinnor oftare en mindre bil än män. 

Kvinnor äger ofta en vanlig personbil, medan män föredrar att framföra en stadsjeep, minivan 

eller sportbil. 
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    Sammanfattningsvis konstateras bilen fortfarande vara en ”klassisk maskulin arena” (ibid. 

sid. 11) och olikheterna mellan könen antas bero på de roller kvinnor och män ges av 

samhället. Roller som sedan tar sig uttryck i personliga preferenser, värderingar, attityder och 

erfarenheter. 

Att lära in 
Läraktigheten är ett utmärkande drag för människan. Hennes goda förmåga att ta till sig 

erfarenheter och använda dessa i ett senare skede ger henne en särställning jämfört med andra 

biologiska varelser (Säljö, 2000). Idag anses skolvärlden vara en betydande arena för 

utvecklandet av kunskaper och färdigheter. Men lärande är en process som inte enbart äger 

rum inom skolans värld, lärande sker i större omfattning och som en del i all mänsklig 

verksamhet. De mest vardagliga samtal, handlingar, och händelser är tillfällen för både 

individer och grupper att införskaffa kunskap att bära med sig för framtida bruk. Lärandet är 

sociokulturellt och sker i ett samspel mellan människor och leder till att individen bildar en 

uppfattning om både sig själv och sin omvärld. Denna kunskap är oftast lättare att 

tillgodogöra sig än den kunskap studerande arbetar med att lära in.  

    Gemensamt för alla kulturer – oavsett deras sociala och historiska villkor – är att kunskap 

ständigt återskapas (Säljö, 2000). Denna process är och har varit nödvändig för samhällets 

utveckling och har förekommit långt före och i större utsträckning än skolvärldens formella 

utbildning. Det är inom familjen som den första präglingen sker. Enligt Svaleryd (2002) är ett 

nyfött barn som ett oskrivet blad:  

 

”När en människa föds till världen har hon inget förflutet, inga erfarenheter av hur hon ska 

uppföra sig, ingen måttstock att mäta sitt eget värde med. Vi formas av de budskap som vi får av 

andra när vi prövar olika sätt att vara. Det vi är med om och förstår blir våra nya erfarenheter” 

(Ibid. s. 24). 

 

Den primära socialisationen sker inom familjen då barnet genom observation, imitation och 

deltagande lär sig ett språk, samt hur det sociala samspelet fungerar och vilket beteende som 

är nödvändigt för att kunna fungera i samhället. Barnet lär sig tidigt vad som är värt att ta till 

sig genom dessa studier av omgivningens samtal och föreställningar. Då barnet inte kan värja 

sig mot intryck, präglas det av den världsbild som omgivningen förmedlar. På så vis föds barn 

in i pågående förlopp av interaktion och kommunikation med redan färdiga perspektiv och 

förhållningssätt till omgivningen. Från att tidigare ha bestämts av biologiska faktorer påverkas 

nu barnets utveckling av sociokulturella betingelser. Kunskapen förmedlas till barnet i form 
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av instruktioner och förklaringar i samband med att nya erfarenheter görs (Säljö, 2000). Hur 

kunskapen återskapas skiljer sig dock åt mellan olika kulturer, vilket har stor inverkan på 

barnets socialisation. Inte bara miljöer och verktyg för lekande varierar, även omgivningens 

förväntningar och normer på barnets agerande och ansvarstagande skiljer sig åt. Kulturellt sett 

varierar fördelning av ansvar och arbete mellan vuxna och barn. Skillnader görs också mellan 

flickor och pojkar genom de skilda erfarenheter och förväntningar de ställs inför av sin 

omgivning. Denna skillnad tar enligt Svaleryd (2002) sin början i att barn klassifieras utifrån 

sitt yttre kön. Genom detta tidiga åtskiljande uppfostras flickor och pojkar till olika sociala 

varelser som förväntas inta olika roller och anta olika uppgifter. I detta åtskiljande mönster 

skapas och vidmakthålls stereotyperna av vad som anses vara manligt och kvinnligt. Flickors 

roller associeras med dockor, rosetter och bästisar medan pojkar förknippas med blåmärken, 

bilar och en hög ljudnivå. Människor är dock sällan medvetna om de olika förväntningar de 

har på flickor respektive pojkar, och vilken skillnad det därigenom föreligger i bemötandet av 

dessa olika individer. Det antas helt naturligt att flickor och pojkar beläggs med både 

egenskaper, lekar och leksaker som är kopplade till respektive kön. Flickor är snälla, söta och 

hjälpsamma medan pojkar förväntas vara mera aktiva, dominerande och 

uppmärksamhetskrävande. Inom forskningen benämns detta som flick- respektive 

pojkkulturer, vilka till stor del upprätthålls genom barnens kollektiva vardagstillvaro, där de 

sociala förväntningarna på respektive kön bestämmer ramarna inom vilka barnet väljer vad 

och hur det vill och ska leka. Utifrån omgivningens respons på barnets handlande skapas en 

form av tysta överenskommelser om vilka positioner och roller barnet kan inta och vilka som 

antas vara lämpliga för respektive kön. Detta mönster antas ha stor inverkan på hur barnet 

sedan formar sin framtid. Men oavsett hur ”ojämställt” mönster barnet – eller den vuxne – har 

lärt in är det dock fullt möjligt att med omgivningens hjälp lära om. Enligt Säljö (2000) är 

lärandet livslångt och kontinuerligt, och sker – oavsett kultur – på både individuell och 

kollektiv nivå. Det som skiljer sig åt är själva situationen och dess inverkan. ”I ett 

sociokulturellt perspektiv kan vi inte /…/ undgå att lära; frågan är snarare vad vi lär oss i 

olika situationer” (Ibid. s. 47). 

Kvinnligt och manligt 
Innebörden av jämställdhet är att kvinnor och män ska ha lika villkor (Mulinari, 2003), en 

uppfattning som idag delas av de flesta. Grönlund och Halleröd (2008) menade att nio av tio 

svenskar ser positivt på jämställdhet och anser sig själva som jämställda. Detta i teorin dock, i 

praktiken är situationen en annan. I den enskilda relationen ses jämställdhet som könad 
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arbetsfördelning (var och en gör det den är bra på) och rättvisa (varje persons totala arbets-

börda är lika). Dessa, mer eller mindre omedvetna brister i jämställdheten sorteras in och 

ursäktas i termer av personlig lämplighet, intresse, kunnande eller anpassning till yttre 

omständigheter. Ovanstående beror på att det i varje samhälle finns osynliga regler i form av 

traditioner, rutiner och ritualer som styr och påverkar vardagen i moderna relationer. Dessa 

normer har ofta sin grund i den kulturella kontexten och dess föreställning om manligt och 

kvinnligt.  

”Mänskliga handlingar är situerade i sociala praktiker. Individen handlar med utgångspunkt i 

de egna kunskaperna och erfarenheterna och av vad man medvetet eller omedvetet uppfattar att 

omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss verksamhet” (Säljö, 2000. sid. 128).  

 

I gemene mans och kvinnas vardag är dessa regler så självklara att de inte uppmärksammas 

(Grönlund & Halleröd, 2008). Fördelen med rutiner är att de på många sätt underlättar 

vardagen, medan ritualer påvisar ett korrekt sätt – och därmed även ett felaktigt sätt – att 

agera. Tvåsamhetens rutiner och ritualer är ofta sammanbundna med uppfattningar om kön, 

exempelvis vilka egenskaper kvinnor och män tillskriver varandra, vem som gör vad, samt 

om personen agerar i enlighet med sitt kön eller inte – det vill säga rätt eller fel. En annan 

benämning för detta fenomen är att göra kön. Att göra kön hjälper individen att upprätthålla 

både självbild och självkänsla då beteendet bekräftar att hon är en riktig kvinna – eller att han 

är en riktig man. Det är inte bara den egna självbilden som upprätthålls genom detta fenomen, 

även omgivningens självbild påverkas. Exempelvis anses en kvinna som tar hand om sitt hem 

vara en ”riktig kvinna” – och per automatik anses även hennes man vara en ”riktig karl” då 

han slipper ta det ansvaret. Genom att båda parter accepterar och stödjer ovanstående 

beteende och identiteter, reproduceras de traditionella könsrollerna. 

    Hirdman (2007) menade att kvinnor och män lever i en övergripande ordningsstruktur av 

kön, ett genussystem. Detta genussystem utgör grunden till både de sociala, ekonomiska och 

de politiska ordningarna. Genussystemet har två lagar: dikotomin och hierarkin. Dikotomin 

innebär att manligt och kvinnligt inte ska blandas medan innebörden av hierarkin är att 

mannen utgör norm för vad som uppfattas som normalt. I varje tidsanda och samhälle före-

kommer en form av genuskontrakt könen emellan, det vill säga en gemensam uppfattning om 

hur kvinna och man bör relatera till varandra. Tillsammans skapar genussystemet och genus-

kontraktet en ram inom vilket manligt och kvinnligt isärhålls och reproduceras – ”det är som 

det är för att det var som det var” (ibid. s. 223). Egenskapstänkandet förklarades av 

Johansson (2007) som en form av kollektiv erfarenhetsbild som används för att upprätthålla 
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åtskillnaden mellan kvinna och man. Den praktiska innebörden är att egenskaper relateras till 

kön och inte till person, vilket befäster olikheterna mellan könen istället för att minska dessa.  

    Mulinari (2003) konstaterade att synen på vad som anses kvinnligt respektive manligt 

förändras med tiden. Det som anses uttalat manligt idag, kanske var otänkbart ett par 

decennier tillbaka. Under mitten av 1900-talet befann sig den ideala kvinnan i hemmet. 

Hennes roll var att visa omsorg om familjen, medan mannens roller var fler och mera 

utåtriktade (Grönlund & Halleröd, 2008; Lindenau, 2007; Mulinari, 2003). I denna fråga har 

ingen stor förändring kommit till stånd sedan dess. Grönlund och Halleröd (2008) 

konstaterade att dagens kvinna befinner sig i en position där hon jämfört med mannen har 

huvudansvar för hemmet, mindre pengar, mindre egen tid samt mindre fritid. Den lägre lönen 

innebär dessutom en brist på medbestämmande i frågan hur familjens pengar ska användas. 

Om jämställdhetsfrågor drivs i parrelationer görs det på kvinnans initiativ och inte på 

mannens. Genom att stå upp för sina behov, initiera förhandling och ställa krav försöker 

kvinnan få till en förändring inom ett område. Tyvärr har jämställdhetsarbete inom det ena 

området ingen automatisk inverkan på det andra, utan kvinnan måste ta upp frågan och 

förhandla på område för område. Johansson (2002) uttryckte ovanstående enligt följande: 

”Ojämlikhet mellan människor består så länge det finns några som vinner något på att den 

består” (ibid. s. 13). En fördelaktig position ges inte upp frivilligt utan försvaras av det – i 

den aktuella frågan – priviligerade könet, vilket det andra könet bör vara beredd på då de gör 

anspråk på delar av områden som av tradition domineras av motsatt kön (Johansson, 2002; 

Kaijser, 2005). Mäns ointresse för jämställdhetsfrågor grundar sig på det basala faktum att de 

helt enkelt inte har något att vinna på en förändring (Grönlund & Halleröd, 2008). 

Att lära om 
Forskning om jämställdhet ger en tydlig bild av hur kvinnor och män lärs in i ett omfattande 

mönster av rutiner, ritualer och traditionsbundenhet (Grönlund & Halleröd, 2008). Enligt 

Mulinari (2003) kan denna övergripande ordning antingen upprätthållas eller förändras. Detta 

genom ett upprepat ifrågasättande och konsekvent överträdande av de traditionellt kvinnliga 

och manliga områdena, som med tiden leder till att det som anses normalt förändras och att 

gränserna förskjuts. Johansson (2002) förklarade detta genom att beskriva hur verkligheten 

formas (och omformas) i en samverkan mellan människors handlingar och olika strukturers 

sammansättning. Strukturerna fungerar som ramar som antingen underlättar eller försvårar 

vissa ageranden, och inom dessa kan individer agera för förändring av rådande begränsningar, 

något som i sin tur förändrar villkoren för ett framtida handlande. En framgångsfaktor i detta 
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handlande är de kollektiva erfarenhetsbilderna och det kollektiva handlandet. Att på olika sätt 

ta del av andras erfarenheter och jämföra med egna, bidrar till kollektiva erfarenhetsbilder och 

ett kollektivt agerande, något som är nödvändigt för en lyckosam förändring. 

Handlingsutrymmet för detta antas vara större i den svaga könsmaktordningen där detta 

kollektiva beteende ges större utrymme än i den starka. Dessa försök att förskjuta 

begränsande ramar kan utvecklas åt två olika håll och leda till att rådande förhållanden 

antingen försvagas eller förstärks. Utgången av dessa aktioner är beroende av hur inblandade 

aktörer agerar och vilken maktstyrka respektive aktör har.  

    Vid förskjutandet av det traditionellas gränser är det förtjänstfullt att inte avvika för mycket 

enligt Mulinari (2003). En alltför stor avvikelse innebär svårighet för gemene man eller 

kvinna att identifiera sig med den nya situationen, vilket kan medföra ett ointresse eller 

motstånd till den föreslagna förändringen. Vad gäller båtlivet framlade även Lindenau (2007) 

detta faktum då hon förespråkade vikten av tidiga förebilder samt förebilder på rätt nivå. Allt 

för att den aktuella målgruppen ska känna sig trygga och kunna identifiera sig med dessa och 

därigenom inspireras till egna framsteg. Ytterligare en framgångsfaktor enligt Johansson 

(2002) i arbetet med att förändra invanda rutiner och ritualer är att undvika att förhålla sig till 

egenskapstänkandet, något som annars kan leda till att det ena könets överordning befästs 

istället för att försvagas.  

    En tidig inverkan har stor betydelse och skapar grundläggande normer som barnet sedan tar 

med sig i vuxen ålder. Grönlund och Halleröd (2008) menade att individer som växt upp i ett 

hem där jämställdhet setts som eftersträvansvärt, oftare har en annan syn på jämställdhet än 

individer som vuxit upp i hem där traditionella könsrollsmönster idealiserats.  

    Hagmark (2003) såg längre tillbaka i tiden än barndomen, och menade att även sjöhisto-

riens uteblivna dimensioner behöver rekonstueras. Genom att lägga historiska stereotyper åt 

sidan och göra kvinnorna till objekt istället för subjekt vill Hagmark (2003) återskapa en 

sjöhistoria som båda könen har lättare att förhålla sig till. 

    Eftersom människans kunskap till största delen är språklig menade Säljö (2000) att det 

främsta sätt på vilket människan kan förvärva kunskap och omforma sin verklighet, är genom 

skapandet av diskurser om omvärlden.  

Syfte och frågeställningar 
Undersökningens huvudsakliga syfte var att ta reda på om kvinnor vill köra båt i större 

utsträckning, samt vilka faktorer kvinnor upplever som hinder och vilka faktorer de upplever 

som förutsättningar för detta. Dessutom var avsikten att undersöka vissa samband. Detta syfte 
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gav upphov till följande frågeställningar: 

 

– Vill kvinnor köra båt i större utsträckning jämfört med vad de gör idag? 

– Vilka faktorer upplever kvinnor som hinder för att köra båt i större utsträckning? 

– Vilka förutsättningar krävs för att kvinnor ska köra båt i större utsträckning? 

– Förekommer likheter och/eller skillnader mellan kvinnors förhållande till bilkörning 

respektive båtkörning? I så fall vilka? 

 

– Förekommer ett samband mellan benägenhet att köra båt och ålder? 

– Förekommer ett samband mellan benägenhet att köra båt och uppfattningen att 

partnern kör bättre? 

– Förekommer ett samband mellan uppfattningen att partnern kör bättre och osäkerhet? 

– Förekommer ett samband mellan uppfattningen att partnern kör bättre och 

bekvämlighet? 

– Förekommer ett samband mellan osäkerhet och bekvämlighet?  

Metod 
Eftersom undersökningen syftade till att hämta in information från ett stort antal informanter 

ansågs en enkät vara det bästa alternativet (Cohen, Manion & Morrison, 2007). En fördel med 

enkätundersökning jämfört med intervjuer, är att svaren tenderar att bli mera ärliga och rätt-

framma då informanten är anonym. Frånvaron av en intervjuare gör att informanten inte upp-

lever samma vilja att vara till lags och svara i enlighet med vad hon tror är intervjuarens 

förhoppning. En postad enkät utan påminnelser, som denna, tenderar att ge en svarsfrekvens 

på runt 10 – 15 %.  

    Valet av frågor och svarsalternativ grundade sig på enkätkonstruktörens samlade erfaren-

heter av båtlivet. Dessa erfarenheter omfattar egna upplevelser under 40 års fritidsbåtliv samt 

samtal förda med både tänkbara informanter samt andra aktörer inom området. På så sätt har 

denna kvantitativa undersökning påverkats även av kvalitativa faktorer (Cohen et al. 2007).  

    En avvägning gjordes vad gäller enkätens omfattning. En stor enkät kan ge mycket infor-

mation men har samtidigt nackdelarna att den är kostsam att administrera och att dess omfatt-

ning kan påverka svarsfrekvensen negativt (Cohen et al. 2007). En mindre enkät däremot, ger 

mindre information, men är i gengäld mindre kostsam och tenderar att ge en ökad 

svarsfrekvens. För att öka möjligheterna att få in information utan att för den delen avskräcka 

informanterna, föll valet på en tresidig enkät med sammanlagt nio frågor. En del av frågorna 
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var slutna, det vill säga hade färdiga svarsalternativ, medan andra var öppna, vilket därmed 

gav informanterna möjligheten att skriva in egenhändigt formulerade svar. Slutna frågor 

underlättar, både för informanten då de inte gör anspråk på någon form av skrivkunnighet, 

och för arbetet med själva analysen (ibid). Eventuella nackdelar är att de samtidigt begränsar 

svarsalternativen och därigenom utesluter eventuell intressant information som inte direkt 

efterfrågas. För att undersöka i vilken grad informanterna instämde i olika påståenden 

användes en semantisk differentialskala i en av frågorna. Stor vikt lades på att göra enkäten 

inbjudande att svara på. Första frågan gjordes tämligen neutral, allt för att inte verka hotfull 

eller oroande (ibid).  

    Inget direkt incitament, såsom biobiljetter eller dylikt erbjöds informanterna, något som 

kan påverka svarsfrekvensen negativt (Cohen et al. 2007). Risken med denna ersättningsbrist 

är att informanterna antingen avstår helt från att svara eller att de avbryter en påbörjad enkät 

då de anträffar frågor som de upplever som svåra, irriterande eller hotande. De anser helt 

enkelt att det inte är värt besväret att besvara enkäten. 

    Ett problem med enkäter är risken för feltolkning av frågor och svar (Cohen et al. 2007). 

För att minska denna risk gjordes först en pilotstudie för att säkerställa att informanterna 

tolkade frågorna enligt enkätkonstruktörens syfte och önskemål. Denna mindre 

förundersökning bestod av en enkät som lämnades till sex personer tillhörande urvalsgruppen. 

Dessa ombads kommentera alltifrån layout till val av frågor och svarsalternativ.      

Genomförande och urval 

Efter de korrigeringar pilotstudien gav upphov till skickades enkäten (bilaga 1) ut till 

potentiella informanter i Smedjebackens och Fagersta Båtklubb, sammanlagt 700 personer. 

Detta skedde i början av juli månad 2009. Kvinnliga medlemmar ombads att fylla i enkäten 

medan manliga medlemmar ombads att lämna den vidare till en eventuell partner (fru, sambo, 

särbo etc.) eller dotter (över 15 år). Sista svarsdatum sattes till den 31 juli. Efter detta datum 

sammanställdes enkätsvaren.  

    Eftersom undersökningen gjordes för att ligga till grund för aktiviteter riktade till kvinnliga 

medlemmar alternativt manliga medlemmars eventuella partner och/eller döttrar i Smedje-

backens respektive Fagersta Båtklubb, gjordes ett så kallat ändamålsurval (Cohen et al. 2007). 

Ett ändamålsurval är inte ett slumpmässigt urval, utan ett medvetet urval av informanter, 

vilket gjordes för att öka möjligheten att få tillgång till just den information som 

efterfrågades. En nackdel med denna form av urval är att det kan leda till skevhet samt brister 

i representiviteten. Eftersom 93 % av medlemskapen i SBK och FBK är registrerade på män 
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med okänt civilstånd, uppgår storleken på urvalet till högst 700 kvinnor. I syfte att i 

möjligaste mån förbigå detta manliga förmedlingsled, adresserades enkäten direkt till kvinnan 

i de fall då hennes namn var känt av någon i gruppen som arbetade med utskicket. Detta 

arbete ledde till att 276 av enkäterna riktades direkt till en kvinnlig mottagare.  

Etiska överväganden 

Tillsammans med enkäten fick samtliga informanter ett följebrev som beskrev syftet med 

undersökningen, det vill säga att resultatet skulle användas för att skapa ett mera jämställt och 

säkert båtliv, där män och kvinnor kan vistas på lika villkor. De fick även information om att 

undersökningen var helt frivillig och att materialet skulle behandlas konfidentiellt (Veten-

skapsrådet, 2006). När jag som projektledare ville fördjupa mig ytterligare i det insamlade 

materialet, fick jag tillstånd av styrelsen i SBK samt av FBK att använda materialet i denna C-

uppsats. Att lyfta frågan och förankra den vetenskapligt i denna form ansågs vara främjande 

för undersökningens huvudsakliga syfte. 

Analysredskap 

Vid sammanställning och analys av det inkomna materialet användes Microsofts kalkyle-

ringsprogram Excel samt statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). I Excel gjordes sammanställningar och summeringar av data, vilka åskådliggjordes 

i form av olika diagram som visade antal och procent. SPSS och Pearsons-product-moment-

korrelationsanalys användes för att undersöka eventuella samband mellan olika variabler i 

undersökningsmaterialet.  

Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att undersökning mäter det den är avsedd att mäta medan reliabilitet 

innebär noggrannhet i undersökningen (Cohen et al. 2007). Med god reliabilitet menas att en 

undersökning som görs ska ge samma resultat om undersökningen görs om vid ett senare 

tillfälle.  

    Två faktorer som påverkar validiteten vid enkätundersökningar är huruvida informanterna 

svarar sanningsenligt eller inte, samt huruvida dessa svar kan anses som representativa även 

för de som valt att inte svara (Cohen et al. 2007). Informanternas anonymitet påverkade 

sannolikt graden av ärlighet och uppriktighet i svaren. Även pilotstudien kan antas ha haft en 

positiv inverkan på både validitet och reliabilitet, eftersom en ökad tydlighet i frågor och 

svarsalternativ ger mindre utrymme för missförstånd och feltolkningar (ibid). Detta ökar 

sannolikheten för att undersökningen verkligen mäter det den är avsedd att mäta och att 
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liknande svar är möjliga att erhålla vid en replikerande undersökning. Eftersom urvalet 

gjordes i form av ett ändamålsurval och inte ett slumpmässigt urval, är det svårt att uttala sig 

om huruvida resultatet kan anses representativt och direkt överförbart på populationen. De 

som väljer att svara på en enkät har ofta en specifik inställning eller åsikt de vill förmedla 

(ibid). I detta fall kan tänkas att de svarande ville förmedla sitt intresse, sin positiva syn eller 

sin egen kompetens, men även att de ville markera ett ointresse. Om ett särskilt intresse i 

frågan är orsak till att enkäten besvaras kan detta innebära att en replikerande undersökning 

skulle ge liknande resultat, vilket innebär en hög reliabilitet. Det stora antalet svarande samt 

faktumet att alla dessa ingick i målgruppen har en positiv inverkan på reliabiliteten. Även 

enkätkonstruktörens livslånga erfarenhet av båtlivet och tidigare förda diskussioner kan antas 

ha påverkat validiteten positivt (ibid).   

Resultat 
Resultatet från undersökningens huvudsakliga frågor kommer att redovisas först, för att sedan 

följas av resultatet från gjorda sambandsanalyser. Jämförelsen mellan kvinnors förhållande till 

bilkörning respektive båtkörning är förlagd till diskussionskapitlet. Vissa insamlade data har 

inför analys kodats om för att ge en tydligare bild av situationen. Procentsatser som redovisas 

i diagram och figurer är avrundade till närmast jämna heltal, vilket kan innebära att 

totalsumman i dessa framstår som något större eller mindre än 100 %. I diagram och figurer 

har vissa svar förkortats med anledning av platsbrist. De fullständiga formuleringarna finns 

dock i enkäten (bilaga 1).    

Allmänt 
Av 700 utsända enkäter returnerades 210 stycken, vilket innebär en svarsfrekvens på 30 % 

relaterat till utsända enkäter. De svarandes ålder varierade mellan 15 och 78 år, med en 

medelålder på 49 år. 

Att köra båt 
Resultatet på frågan ”Kör du båt?” gav en bild av utgångsläget. Svaren fördelade sig enligt 

nedan.  
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Figur 1. Kör du båt? 

 

13 % av de svarande uppgav att de körde båt obehindrat medan grupperna som körde båt 

ibland respektive sällan var större, 21 % respektive 31 %. Kvinnorna som körde båt 

obehindrat hade en medelålder på 46 år medan de som aldrig körde båt var något äldre, i 

genomsnitt 51 år. I åldersgruppen 15 – 24 år körde 50 % av kvinnorna båt obehindrat. 

Andelen minskade till 12 % i åldergruppen 25 – 64 år och till 6 % för äldre kvinnor i åldern 

65 – 78 år.  

 

 

Figur 2. Vill du köra båt oftare? 

Av de svarande uppgav närmare fyra av tio kvinnor att de ville köra båt oftare. Lika många 

vara nöjda som det var, medan 23 % valde alternativet ”vet ej”. De kvinnor som önskade köra 

båt oftare hade en medelålder på 47 år, medan medelåldern på de ointresserade var något 
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högre, 51 år.  

Möjliga orsaker till att kvinnor inte kör båt 
Möjliga orsaker till att kvinnor avstår från att köra båt redovisas nedan. 

 

 

Figur 3. Möjliga orsaker att kvinnor inte kör båt* 

 

Den främsta orsaken kvinnor uppgav som skäl till att de inte körde båt, var att de upplevde sin 

partner som bättre att framföra båten. Den egna bekvämligheten uppgavs som näst största 

orsak, medan den egna osäkerheten var det tredje största hindret. Ytterligare tänkbara orsaker 

var att de trivdes ombord men var ointresserade av att köra, samt att de inte kommit sig för. 

 

*Resultatet bygger på data från en semantisk skala. Procentsatsen anger inte andelen kvinnor som överens-

stämmer i respektive påstående, utan i vilken grad samtliga svarande gör det.    
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Önskvärda förutsättningar  
Precis som det finns saker som försvårar, finns även de som bidrar till att underlätta.  

 

 

Figur 4. Förutsättningar som krävs för att kvinnor ska köra båt oftare 

 

Självbestämmandet ansågs viktigt när önskvärda förutsättningar efterfrågades. 45 % av de 

svarande uppgav att de själva ville bestämma när, var och hur de skulle köra. Fyra av tio 

kvinnor hade krav på väder- och ljusförhållanden, medan motivationshjälp efterfrågades av en 

tredjedel av de svarande. Att köra enbart med partnern var ett villkor från 25 % av kvinnorna 

medan en av fem undanbad sig irriterande rådgivning. 15 % framförde önskemål att träna i en 

mindre båt först. Alternativet ”annat” redovisas bland samtliga svar (bilaga 2). 

Samband 
Resultaten från undersökta samband – korrelationer – redovisas i nedanstående tabell.  

Tabell 1. Undersökta samband 

Benägenhet att köra båt – ålder   0,101  n = 206 

Benägenhet att köra båt – partnern kör bättre  -0,544* n = 203 

Partnern kör bättre – bekvämlighet  0,521* n = 203 
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Partnern kör bättre – osäkerhet  0,470* n = 190 

Bekvämlighet – osäkerhet    0,386* n = 193 

Signifikanta värden har markerats med * 

 

Först undersöktes om det förelåg ett samband mellan ålder och benägenhet att köra båt. En 

korrelationskoefficient, r, på 0,101 visade att så inte var fallet. (Det interna bortfallet var 4, 

vilket innebär att n = 206.) Däremot visade resultatet på samband mellan andra faktorer.  

 

Tabell 2. Samband mellan benägenheten att köra båt och uppfattningen att partnern kör bättre 

Correlations 

  Körbenägenhet Partnernbättre 

Körbenägenhet Pearson Correlation 1 -,544 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 203 203 

Partnernbättre Pearson Correlation -,544 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 203 203 

 

Det starkaste sambandet, med ett r-värde på -0,544, förekom vid undersökt samband mellan 

kvinnors benägenhet att köra och deras uppfattning att partnern kör bättre. En 

signifikansnivå under 0,01 visar att resultatet anses som signifikant och inte beror på slumpen. 

Sambandet var negativt, vilket innebär att en ökning av den ena variabeln innebär en 

minskning av den andra. Ex. vis. Ju bättre kvinnan anser att partnern kör – desto mindre 

tenderar hon själv att köra. (Det interna bortfallet var i denna analys 7, vilket gav n ett värde 

på 203.)  

  

Tabell 3. Samband mellan uppfattningen att partnern kör bättre och egen bekvämlighet 

Correlations 

  Partnerbättre Bekväm 

Partnerbättre Pearson Correlation 1 ,521 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 203 203 

Bekväm Pearson Correlation ,521 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 203 203 

 

Sambandsanalysen vad gäller uppfattningen att partnern kör bättre och egen bekvämlighet 

gav ett r-värde på 0,521 och en signifikansnivå under 0,01. Sambandet var positivt, vilket 
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innebär att en ökning eller minskning av den ena variabeln sker tillsammans med en ökning 

eller minskning av den andra variabeln. (Internt bortfall 7, vilket gav n ett värde av 203). 

 

Tabell 4. Samband mellan uppfattningen att partnern kör bättre och egen osäkerhet 

Correlations 

  Partnernbättre Osäker 

Partnernbättre Pearson Correlation 1 ,470 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 190 190 

Osäker Pearson Correlation ,470 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 190 190 

 

Ett r-värde på 0,470 och en signifikansnivå under 0,01 visade att ett signifikant positivt sam-

band förekom även mellan uppfattningen att partnern kör bättre och den egna osäkerheten. 

(Det interna bortfallet var här 20, vilket innebär ett n-värde på 190.)  

 

Tabell 5. Samband mellan osäkerhet och bekvämlighet 

Correlations 

  Osäker Bekväm 

Osäker Pearson Correlation 1 ,386 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 193 193 

Bekväm Pearson Correlation ,386 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 193 193 

 

Ett positivt samband konstaterades även mellan osäkerhet och bekvämlighet. Detta genom ett 

r-värde på 0,386 och en signifikansnivå under 0,01. (Internt bortfall 17, vilket gav n ett värde 

av 193).  

Diskussion 
Ovanstående resultat visar att kvinnor vill köra båt i större utsträckning. De största upplevda 

hindren för detta är uppfattningen att partnern kör bättre samt deras egen bekvämlighet och 

osäkerhet. Nödvändiga förutsättningar för att de ska köra båt i större utsträckning är att de 

själva har möjlighet att bestämma när, var och hur, att väder- och ljusförhållanden är bra samt 

att de erhåller motivationshjälp. Vidare visade resultatet att det inte föreligger ett samband 

mellan benägenheten att köra båt och ålder. Däremot konstaterades samband mellan kvinnors 
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benägenhet att köra och uppfattningen att partnern kör bättre. Samband konstaterades även 

mellan uppfattningen att partnern kör bättre – egen bekvämlighet, uppfattningen att partnern 

kör bättre – egen osäkerhet samt mellan bekvämlighet och osäkerhet.  

Metoddiskussion 
I en relativt liten undersökning som denna var det en fördel att kunna rikta enkäten direkt till 

personer med intresse för båtlivet. En nackdel var dock att dessa medlemmar i 93 % av fallen 

var män. Utskicket gjordes med förhoppningen att dessa män hade en nära kvinna i sin 

omgivning som ofta eller ibland följde med ut på båten. Då en nära kvinnlig bekantskap inte 

kan tas för given, medförde detta faktum en osäkerhet över den faktiska storleken på urvalet. 

Detta förmedlingsled har troligtvis påverkat svarsfrekvensen negativt, då både mannens goda 

minne och goda vilja är nödvändiga förutsättningar för en vidarebefordran av enkäten. Det 

hade varit önskvärt att nå kvinnorna direkt och utan mellanhand. Då detta inte var möjligt 

ansågs utskick genom befintliga medlemsregister som det bästa alternativet. Eliminering av 

detta manliga förmedlingsled gjordes dock i möjligaste mån genom att enkäten riktades till 

kvinnan i familjen i de fall då hennes namn var känt.  

    Svarsfrekvensen hade sannolikt varit högre om tid och ekonomi tillåtit de tre påminnelser 

som rekommenderas (Cohen et al. 2007). Då svarsfrekvensen på en postad enkät utan påmin-

nelser vanligtvis ligger på 10 – 15 % betraktas föreliggande undersöknings svarsfrekvens på 

minst 30 % som hög. I synnerhet då de flesta enkäter adresserats och förmedlats genom en 

familjemedlem. Ett antal av 210 ifyllda och returnerade enkäter kan vara ett tecken på att män 

är positivt inställda och vill bidra till att deras respektive utvecklar sitt kunnande inom 

området. Det hade varit önskvärt att ha haft de tidsmässiga och ekonomiska förutsättningarna 

att kunna skicka ut flera påminnelser för att på så vis öka svarsfrekvensen. Det relativt stora 

antalet svar gav dock ett gediget material att arbeta vidare med. 

    Vad gäller val och utformning av enkätens frågor och svar upplevdes den personliga 

erfarenheten av båtlivet samt tidigare förda diskussioner om ämnet som en klar fördel. Detta 

medförde sannolikt mera relevanta frågeställningar och svarsalternativ än om erfarenheten 

hade saknats.     

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionens disposition är gjord i enlighet med ordningsföljden hos 

frågeställningarna. 
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Vill kvinnor köra båt i större utsträckning? 

Resultatet i föreliggande studie visade att kvinnor på fritidsbåtar inte är nöjda med den roll de 

för närvarande har ombord. Istället önskar de en mera framträdande och betydande roll där de 

själva har ansvaret för framförandet av båten. Denna ovan beskrivna underordning 

överensstämmer med Creighton och Norlings (1996) uppfattning att västvärldens män har en 

dominerande position till sjöss, samt Kaijsers (2005) åsikt att kvinnors position ombord oftast 

är och har varit underordnad mannens. Att män och kvinnor intar olika roller och uppgifter 

har enligt Svaleryd (2002) sitt ursprung i flickors och pojkars olika uppfostran och 

socialisation, något som i sin tur leder till en vetskap hos barn om vilka positioner som anses 

lämpliga för respektive kön och därigenom möjliga – eller omöjliga – att uppnå. 

    Att närmare en fjärdedel av de svarande inte vet om de vill ha en mera framträdande roll 

ombord eller inte, kan tyda på att de inte reflekterat över rollerna på båten. Enligt Grönlund 

och Halleröd (2008) är bristen på reflektion över vardagliga aktiviteter inte ovanlig. Detta 

beroende av att vardagen till stor del består av och styrs av invanda rutiner och ritualer som 

används för att underlätta tillvaron. Denna automatiska mekanism kan vara en bidragande 

orsak till att en så stor del kvinnor saknar en bestämd uppfattning i frågan.  

    Att 38 % av kvinnorna är motvilliga till att köra båt i större utsträckning kan bero på att de 

”gör kön” (Grönlund & Halleröd, 2008). Genom att inta traditionella positioner ombord 

upprätthåller de på så sätt både sin egen och partnerns självbild och fortsätter att vara ”riktiga 

kvinnor” samt ”riktiga män”. Enligt Hirdmans (2007) teorier om genussystemet och 

genuskontraktet kan ovanstående sammanfattas genom ”det är som det är för att det var som 

det var” (ibid. sid. 223), vilket leder till att förändringar uteblir och manligt och kvinnligt 

fortsätter att hållas isär. Även den automatiska egencensur vad gäller vilja och möjligheter 

som avvikarpositionen kan medföra, kan bidra till att ett så stort antal kvinnor undviker ett 

område de av tradition inte släpps in på.  

    Att fyra av tio är medvetna om att de inte har den roll de önskar ombord men ändå inte 

förändrat saken, kan bero på att kvinnan och mannen har en könad arbetsfördelning ombord 

där var och en gör det den är bra på (Grönlund & Halleröd, 2008). I vardagligt tal benämns 

detta ofta som intresse eller personlig lämplighet. Att ”Båtar är konstruerade av män för 

män” (Lindenau, 2007. sid 23), har sannolikt en negativ inverkan på kvinnors förmåga att 

köra båt. Att som nybörjare hantera en farkost som inte är anpassad till personens anatomiska 

förutsättningar är ett problem som också Kaijser (2005) instämmer i. En annan bidragande 

orsak till att en förändring inte kommit till stånd, kan vara att kvinnorna mött ett motstånd vid 

tidigare försök att förändra traditionella mönster ombord. Om mannen är nöjd med sin över-
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ordnade roll ombord är det osannolikt att han kommer att medverka till en förändring av tradi-

tionella rutiner och ritualer på båten. Troligt är att han istället kommer att göra motstånd mot 

kvinnans försök att förändra rådande situation ombord (Kaijser, 2005; Johansson, 2002; 

Mulinari, 2003). Ett sätt att göra motstånd är enligt Johansson (2002) att använda sig av egen-

skapstänkandet där egenskaper relateras till kön och inte till person. Föreliggande undersök-

ningsresultat visade att en femtedel av de svarande kvinnorna ansåg att deras partner i någon 

grad visar ett motstånd till att de kör båt.   

Möjliga orsaker till att kvinnor inte kör båt 

Partnerns motvilja är dock inte någon av de främsta orsakerna till att kvinnor undviker att 

köra båt. Dessa uppges istället vara den egna uppfattningen att partnern kör bättre tillsammans 

med egen bekvämlighet och egen osäkerhet. Att partnern upplevs som en bättre båtförare är 

inte konstigt om det är mannen som av tradition och rutin intagit, äger och befäster denna roll 

(Grönlund & Halleröd, 2008). Vad gäller den egna osäkerheten är det möjligt att den delvis 

påverkats av bristen på kvinnliga förebilder (Kaijser, 2005). Båtvärlden förknippas med 

manliga normer och kvinnor har svårt att hitta en trygg identitet inom detta område. Kvinnor 

som tar klivet in på denna arena måste vara minst lika komptenta som männen för att 

accepteras, men får samtidigt akta sig för att vara för duktiga, då männen kan uppleva detta 

som hotfullt. Det är tänkbart att en kvinna känner osäkerhet inför denna process. Att 

kvinnornas egen bekvämlighet är ett hinder kan bero på att kvinnorna upplever att de har en 

priviligerad situation ombord (Johansson, 2002). En priviligerad partner är oftast ovillig att 

medverka till förändring av en fördelaktig situation. Om dessa kvinnor upplever det som 

fördelaktigt att exempelvis ligga och sola och/eller slippa ta ansvar för båtens framförande, då 

kommer de inte självmant att bidra till en förändring av denna situation. 

Önskvärda förutsättningar 

De förutsättningar kvinnor uppgav som mest väsentliga för att köra båt var att själva avgöra 

när, var och hur, att ha goda väderförhållanden samt att erhålla motivationshjälp. Kravet på 

större självbestämmande kan betraktas som ett steg mot ökad jämställdhet ombord. Att 

kvinnor kräver ett större handlingsutrymme skiljer sig markant från de erfarenheter kvinnor 

inom yrkessjöfart gjort då de fått nöja sig med det utrymme som tilldelats dem ombord 

(Kaijser, 2005). Kvinnors osäkerhet är skäl nog att välja goda väder- och ljusförhållanden vid 

båtkörning. Vad gäller den önskade motivationhjälpen är även den förståelig. Enligt 

Johansson (2002) är det svårt att ensam göra förändringar inom traditionellt könsfördelade 

områden. Det underlättar därför att ta del av andras erfarenheter och att arbeta kollektivt när 
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gamla könsrollsmönster ska brytas. Även de kvinnor som upplevs som jämställda på land kan 

behöva hjälp att bryta könsrollsmönster ombord. Grönlund och Halleröd (2008) förklarade 

detta med att jämställdhet inte automatiskt ”smittar av sig” från det ena området till det andra, 

utan måste erövras område för område.  

Kvinnors förhållande till bilkörning respektive båtkörning 

Vad gäller kvinnors förhållande till båtkörning i jämförelse med kvinnors förhållande till 

bilkörning förekommer både samstämmighet och olikheter. Endast 13 % av de svarande 

kvinnorna uppgav att de körde båt obehindrat. I jämförelse med kvinnors körkortsinnehav, 

(här tolkat som ett kvitto på förmågan att kunna köra bil obehindrat) är detta en låg siffra då 

kvinnor har körkort i större utsträckning (Cedersund & Lewin, 2005). Dock förekom 

markanta skillnader mellan olika åldersgrupper. I åldersgruppen 15 – 24 år uppgav 50 % av 

kvinnorna att de körde båt, detta att jämföra med 42 % körkortsinnehavare i samma ålders-

grupp. Största skillnaden mellan förmågan att köra bil och båt konstaterades i åldersgruppen 

25 – 64 år. Där hade 76 % av kvinnorna körkort medan endast 12 % uppgav att de körde båt 

obehindrat. Men även i gruppen äldre, mellan 65 – 84 år, fanns skillnader. Där hade 34 % 

körkort medan 6 % ansåg sig köra båt obehindrat. Kvinnor födda mellan 1941 och 1970 hade 

alltså väldigt olika förmåga att framföra båt respektive bil. En förklaring kan vara Grönlund 

och Halleröds (2008) teori att jämställdhet erövras område för ormåde. Dessa kvinnor kan då 

tänkas ha gjort större landvinningar vad gäller bilkörning jämfört med vad de gjort inom båt-

livet. Även bilens respektive båtens olika användningsområden kombinerat med traditionella 

könsrollsmönster kan ha inverkat. Kvinnor som växt upp under mitten på 1900-talet har 

sannolikt påverkats av de traditionella könsrollsmönster som då var rådande. Under denna tid 

ägnade sig den ideala kvinnan främst åt omsorg om familjen och dess medlemmar, medan 

mannen hade möjlighet till mera utåtriktade aktiviteter (Grönlund & Halleröd, 2008; 

Lindenau, 2007; Mulinari, 2003). Även om bilkörning kan anses som en utåtriktad aktivitet, 

är detta för kvinnan främst förknippat med en nödvändig logistik för att familjens vardag ska 

fungera (Cedersund & Lewin, 2005). I förhållande till män kör kvinnor oftare bil för att 

skjutsa andra, exempelvis barn till och från skolan. Kvinnan har alltså tagit steget in i bil-

världen, men inte för sitt eget höga nöjes skull, utan med anledning av omsorg för familjen. 

För kvinnan är bilen mer ett nyttoobjekt än ett nöjesobjekt (ibid). I jämförelse med bilen har 

båten en annan funktion. En fritidsbåt är inget verktyg som underlättar vardagens logistik, 

utan en möjlighet till avkoppling och något som framförs för nöjes skull. En kombination av 

den västerländske sjöfarande mannen (Creighton & Norling, 1996) samt det faktum att fritids-
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båten används för nöjes skull, har sannolikt bidragit till att kvinnor har en mindre fram-

trädande roll ombord.  

Egen reflektion angående framförandet av bil respektive båt 

Vad gäller skillnaden av framförandet av bil jämfört med framförandet av båt finns en aspekt 

jag vill belysa – skillnaden på hierarki vad gäller förhållandet mellan chaufför och passagerare 

respektive kapten och besättning. Framförandet av en bil eller en båt medför makt hos 

chauffören respektive kaptenen att bestämma fart och väg till målet. Under en bilresa kan 

passageraren koppla av under resans gång och lugnt kliva ur då fordonet parkerats på lämplig 

plats. Ombord på en båt är situationen annorlunda. Att kasta loss, framföra och förtöja en båt 

kräver ofta insatser av flera personer. Därför fungerar oftast passageraren som 

besättningsmedlem, vilken assisterar kaptenen med hantering av segel, ankare, fendertar och 

linor. Denna roll medför även en hierarki som inte finns vad gäller framförandet av bil. 

Ombord på en båt är kaptenen alltid överordnad besättningsmedlemmen, som har en 

underordnad roll. Vad gäller framförandet av bil kan situationen nästintill vara den omvända: 

här behövs ingen besättning som assisterar vid olika manövrar, och den som skjutsas kan till 

och med tänkas ha en överordnad roll jämfört med den som passar upp genom att vara 

chaufför.          

Samband 

Undersökningsresultatet visade att genomsnittsåldern för de kvinnor som idag kör båt 

obehindrat var ca 46 år medan de som aldrig kör båt hade en genomsnittlig ålder på ca 51 år. I 

åldersgruppen upp till 24 år körde 50 % av kvinnorna båt obehindrat, en andel som minskade 

till 12 % i gruppen 25 – 64 år och vidare till 6 % för kvinnor i åldern 65 år och äldre. Detta 

kan vara ett tecken på att traditionella könsrollsmönster är på väg att förändras ombord. Trots 

detta kunde inget signifikant samband konstateras mellan benägenheten att köra båt och ålder. 

Detta faktum kan bero på att antalet informanter yngre än 25 år samt äldre än 64 år var en 

mindre del av deltagarna samt att körbenägenheten i åldersgruppen 25 – 64 år var varierande.  

    I resultatet har dock en rad andra samband konstaterats. Det starkaste sambandet förelåg 

mellan kvinnors benägenhet att köra båt och uppfattningen att partnern kör bättre. Dessutom 

konstaterades även positiva samband mellan de tre faktorer kvinnorna uppgett som främsta 

orsaker till att de inte körde båt. Det föreligger alltså samband mellan: benägenhet att köra båt 

– partnern kör bättre, partnern kör bättre – egen bekvämlighet, partnern kör bättre - egen 

osäkerhet, egen bekvämlighet – egen osäkerhet. Dessa konstaterade samband innebär inte 

automatiskt att den ena variabeln påverkar den andra, utan att de följs åt. Kvinnor som ansåg 
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sig likvärdiga båtförare i förhållande till partnern uppgav en mindre grad av både osäkerhet 

och bekvämlighet, medan det förelåg en högre grad av osäkerhet och bekvämlighet bland 

kvinnor som upplevde partnern som en bättre båtförare. Ovanstående samband innebär att 

faktorer som påverkar någon av dessa variabler, direkt eller indirekt, kan tänkas ha en 

inverkan även på övriga variabler. En vetskap som kan underlätta i eventuella 

utbildningssammanhang.   

Resultatets praktiska relevans 
Undersökningsresultatet ger en målande och tydlig bild av hur kvinnor i SBK och FBK upp-

lever båtlivet och vilka önskemål de har för en vidare utveckling. Resultatet är praktiskt 

användbart som underlag för utbildningsinsatser och aktiviteter, i första hand lokalt men 

eventuellt också på andra orter. Med ovanstående underlag skulle jag ge följande råd (utan 

inbördes ordning): 

 

1. Ifrågasätt den rådande ordningen genom att ta upp saken för diskussion. Det ger med 

tiden en möjlighet till förändring av vad som anses som ”normalt” (Mulinari, 2003).  

2. Erbjud kunskaper och information på en nivå väl anpassad till målgruppen (Lindenau, 

2007). Att erbjuda alltför avancerad kunskap kan ha motsatt effekt än den som önskas.  

3. Framstå inte som alltför avvikande då det kan avskräcka istället för att intressera 

(Mulinari, 2003).  

4. Skapa och framhäv goda förebilder (på rätt nivå), både kvinnliga och manliga 

(Kaijser, 2005; Lindenau, 2007; Grönlund & Halleröd, 2008). 

5. Agera kollektivt (gäller både utbildare och elever) då det underlättar förändringar 

(Johansson, 2002).  

6. Använd berättarens makt och beskriv det jämställda båtlivet, så att det med tiden kan 

ses som något normalt och även fungera som en trendsättare (Mulinari, 2003).  

7. Var konsekvent och målmedveten i arbetet med att flytta gränserna (Mulinari, 2003).  

8. Ha tålamod. Det tar tid att ändra traditionella könsrollsmönster (Grönlund & Hallrud, 

2008). 

9. Ha tålamod. I takt med att din kunskap ökar accepteras du av omgivningen (Kaijser, 

2005).  

10. Du kommer att vara en god förebild för dina och omgivningens barn. Genom en tidig 

påverkan bidrar du till att göra nästa generation mera jämställd (Grönlund & Halleröd, 

2008; Säljö, 2000). 
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Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom det inte går att avgöra i vilken grad materialet kan antas vara representativt för hela 

det svenska fritidsbåtlivet är det av intresse med ytterligare undersökningar. Intressant kun-

skap kan erhållas genom att jämföra om resultatet blir annorlunda om förutsättningarna 

förändras. Förekommer skillnader mellan båtlivet på kusten respektive båtlivet i inlandet? Är 

det skillnad på kvinnors körbenägenhet av segelbåtar jämfört med motorbåtar? Påverkar 

bostadsort (boende i stad eller på landsbygd) eller inkomstförhållanden kvinnors inställning 

till arbetsfördelningen ombord? Det skulle även vara intressant att kartlägga mäns syn på 

arbetsfördelningen ombord. 

    Likaså vore det av intresse att undersöka om och hur kvinnors körbenägenhet påverkas av 

aktiviteter och utbildningsinsatser. Ovanstående förslag till fortsatt forskning skulle ge ett 

mera omfattande material och kanske även kunna belysa om det förekommer skillnader som 

går att härleda ex. vis. till typ av båt eller geografiska förhållanden.  
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Bilaga 1 

 
 

 

Till kvinnliga medlemmar i SBK och 

FBK samt manliga medlemmars ev. 

partner eller dotter 

 

 

 

 

 Hjälp oss att göra Barkens båtliv mera jämställt och säkert! 
 

Smedjebackens Båtklubb har för avsikt att undersöka hur båtlivet upplevs av 

kvinnor som vistas på sjön Barken. Därför vänder vi oss till kvinnliga 

medlemmar i Smedjebackens och Fagersta Båtklubbar, samt manliga 

medlemmars eventuella partner (fru, sambo, särbo) och döttrar över 15 år. Om 

du är en manlig medlem som fått denna enkät, ber vi dig således att lämna den 

till en kvinna som (ofta eller ibland) vistas tillsammans med dig ute på sjön. 

    Din/hennes medverkan är viktig för att SBK ska kunna få en så tydlig bild 

som möjligt av kvinnans roll ombord, och utröna hur många kvinnor som 

aktivt deltar i båtlivet, om de är nöjda med den roll de intar ombord, och – om 

så inte är fallet – vad som krävs för att göra eventuella förändringar. Det 

insamlade materialet kommer att användas i båtklubbens framtida arbete för 

att skapa ett mera jämställt och säkert båtliv.   

    Naturligtvis är undersökningen frivillig och vi garanterar att de inkomna 

svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Enkäten beräknas ta ca 15 

minuter att läsa igenom och besvara. Den läggs i det frankerade svarskuvertet 

och postas före den 31 juli 2009.  Om du har frågor om enkäten är du 

välkommen att höra av dig till mig på telefon xxx-xxx xx xx. 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

Xxxxx xxxxxx  

Projektledare 
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Kvinna ombord – vi vill veta din åsikt! 
 

 

1. Vilken sorts båt vistas du vanligtvis ombord på när du är ute på sjön?  

(Det kan vara din egen, din familjs eller din partners båt.)   
 

Eka/styrpulpet (öppen båt med eller utan motor)  □ 

Mindre motorbåt (upp till 6 m) med möjlighet att sova i □ 

Större motorbåt (över 6 m) med möjlighet att sova i  □ 

Segelbåt    □ 

Jag har inte tillgång till båt, jag är bara medlem  □ 

 

 

2. Kör du båt? 

 

Ja, obehindrat  □ 

Ja, ibland  □ 

Ja, men väldigt sällan □ 

Aldrig  □ 

 

3. Skulle du vilja köra båt oftare? 

 

Ja  □ 

Nej  □ 

Vet inte  □ 

 

4. I vilken grad instämmer du i följande påståenden?  
(1 = instämmer inte alls, 3 = instämmer till viss del, 5 = instämmer helt.) 

 

a) Jag trivs inte med att vara ute med båten, utan stannar helst i land. 

 

 1 2 3 4 5 

 

b) Jag trivs att vara med ombord, men är inte intresserad av att köra båten  

 

 1 2 3 4 5 

 

c) Jag tycker det är bekvämt att slippa köra båten 

   

 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

d) Jag känner mig osäker när jag kör båten 

    

 1 2 3 4 5 
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e) Jag har helt enkelt inte kommit mig för att köra båten 

    

 1 2 3 4 5 

 

f) Jag hinner inte köra båten då jag ska laga mat och sysselsätta barnen  

    

 1 2 3 4 5 

 

g) Jag tycker min partner/förälder kör båten bättre än jag  

   

 1 2 3 4 5 

 

h) Det är störande när min partner/förälder hela tiden talar om för mig hur jag ska köra båten 

  

 1 2 3 4 5 

 

i) Min partner/förälder vill inte att jag kör båten 

    

 1 2 3 4 5 

 

 

5. Vilka förutsättningar krävs för att du ska köra din egen, din familjs eller 

din partners båt oftare? (Kryssa i samtliga påståenden du anser stämmer för dig.) 

 

Att jag får hjälp att motivera mig     □ 

Att jag själv får bestämma när, var och hur jag ska köra  □ 

Att jag får köra båten ensam     □ 

Att jag får köra enbart med min partner/förälder närvarande  □ 

Att jag får köra utan att min partner/förälder är närvarande  □ 

Att jag får köra utan att någon hela tiden talar om hur jag ska göra  □ 

Att jag får köra enbart med andra kvinnor   □ 

Att min partner tar ansvar för barn och matlagning medan jag kör □ 

Att jag får träna i en mindre båt först   □ 

Att något ombord åtgärdas/repareras först   □ 

Att jag får köra i dagsljus och vid bra väder   □ 

Endast om det händer en olycka skulle jag köra båten  □ 

Det finns absolut inget som kan få mig att köra båten  □ 

Annat……………………………………………………………………… □ 

 

 

 

 

 

6. Vad skulle det innebära för dig om du kunde köra båt obehindrat?  

(Du som redan kan köra båt obehindrat – vad innebär det för dig? Kryssa i samtliga påståenden du anser 
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stämmer.) 

 

Att jag utvecklas som person     □ 

Att jag får möjlighet till en mera meningsfull fritid   □ 

Att jag kan vara en förebild för mina barn/andra personer   □ 

Att jag skulle få ut mera av vistelsen på sjön    □ 

Annat……………………………………………………………………… □ 
 

 

7. Har du någon ytterligare åsikt om kvinnor och båtliv är du välkommen 

att uttrycka den här. Skriv gärna spontant och från hjärtat. Din åsikt är 

viktig för oss! 
 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. ........................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

................................. 

 

8. Din ålder …………… 

 

9. Vilken båtklubb är du (eller din familj/partner) medlem i 

Smedjebackens Båtklubb  □ 

Fagersta Båtklubb  □ 

 

 

Tack för din tid och din medverkan!  

Smedjebackens Båtklubb 
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Bilaga 2  

Sammanställning  
Resultatet redovisas i enlighet med enkätens upplägg, dvs. fråga 1 redovisas först osv. Ytter-

ligare svar än de på enkäten förtryckta alternativen, dvs. under svarsalternativet Annat – redo-

visas samtliga i anslutning till aktuell fråga. För enkelhetens och överblickens skull har dessa 

sorterats in under utifrån svaren relevanta rubriker.   

 

Fråga 1. 

Vilken sorts båt vistas du vanligtvis ombord?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Enbart medlem

Eka/styrpulpet

Segelbåt

Mindre motorbåt

Större motorbåt

 
               Diagram 1. Vilken sorts båt vistas du vanligtvis ombord? 

 

Gränsen mellan mindre och större motorbåt sattes vid 6 meter. Observera att en del av de 

svarande har tillgång till flera båtar. Vanligaste kombinationen är då större motorbåt samt 

eka/styrpulpet. 

 

Fråga 2.  

Kör du båt?

Ja, obehindrat

13%

Ja, ibland

22%

Ja, men väldigt 

sällan

32%

Aldrig

33%

 
Diagram 2. Kör du båt? 
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Fråga 3. 

Vill du köra båt oftare?

Nej

38%

Ej svar

1%Vet inte

23% Ja

38%

 
Diagram 3. Vill du köra båt oftare? 

 

 

Tidsbrist 

”Men det beror enbart på tidsbrist och dåligt väder.” Kvinna 45 år, SBK 

 

Nöjd som det är 

”Kör nästan jämt.” Kvinna 50 år, SBK 

”Har inget behov av att köra oftare. Vet att jag kan och får köra så ofta som jag själv vill!” 

Kvinna 39 år, SBK 

 

 

Fråga 4. 

 
                        Diagram 4. Möjliga orsaker till att kvinnor inte kör båt. 
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Dominanta män – ovilliga att dela rodret med kvinnan 

”Min son vill inte att jag kör båten.” Kvinna 47 år, SBK 

 

Fråga 5. 

 
               Diagram 5. Vilka förutsättningar krävs för att du ska köra båt oftare? 

 

 

Dominanta män – ovilliga att dela rodret med kvinnan 

”Att min man lämnar över ratten.” Kvinna 51 år, SBK 

”Tillåtelsen av partner/förälder att köra oftare.” Kvinna 35 år, SBK 

 

Behov av utbildning, träning samt motivationshjälp 

”Utbildning i sjövett och träning.” Kvinna 67 år, SBK 

”Få en möjlighet att prova lära sig.” Kvinna 53 år, SBK 

”Mera övning.” Kvinna 63 år, SBK 

”Kurs i hur man lägger till och lossar kanske. Ute på sjön är det inga problem… det är när 

man ska lägga till någonstans som osäkerheten kommer…” Kvinna 35 år, SBK 

”Att jag lär mig köra den, tar mig tid att lära.” Kvinna 45 år, SBK 

 

Säkerhet – att fler kan köra ifall det händer något med kaptenen 

”Om det skulle hända min sambo något borde jag kunna köra båten.” Kvinna 44 år, SBK 

 

Båt och/eller utrustning i behov av reparation eller annan åtgärd  

”Ekan kör jag själv. Den större båten har osäkra (reglage) spakar. Det är upp till mig själv 

om jag vill köra. Nyare utrustning ger mer säkerhet och smidighet.” Kvinna 59 år, SBK 

”Att vi hade en bättre båtplats. Är väldigt trångt att lägga till där vi har vår båt som jag 
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anser är för stor för att ha där. Känner mig osäker om jag skulle vara utan min partner att 

lägga till med båten.” Kvinna 52 år, FBK 

”Vi har en besvärlig båtplats att lägga till vid som gör mig osäker.” Kvinna 44 år, FBK 

 

Tidsbrist 

”Att jag får mer tid över att vara på sjön.” Kvinna 46 år, SBK 

”Att vi får mer tid att vistas i båten. Svårt med spädbarn.” Kvinna 32 år, SBK 

 

Nöjd som det är 

”Kör så ofta jag vill.” Kvinna 51 år, SBK 

”Kör båten mer än min sambo.” Kvinna 53 år, SBK 

”Inget stämmer, eftersom jag redan fått en spark i baken att lära mig köra båten. Dels tack 

vare kursen i höstas samt att jag har en väldigt stöttande man, som inte har något som helst 

emot att jag också kör båten.” Kvinna 39 år, SBK 

 

Fysiska hinder 

”Att jag kan komma i båten från lägre brygga eller från stranden.” Kvinna 70 år, SBK 

”Att mina händer blir friska.” Kvinna 35 år, FBK 

 

Övrigt 

”Paddla canadensare ska jag.” Kvinna 63 år, FBK 

”Har ingen egen båt.” Kvinna 63 år, FBK 

”Barnen vill inte köra båten.” Kvinna 44 år, SBK 

”Att jag tyckte det var roligt att köra.” Kvinna 36 år, SBK 

”Har stuga på en ö, måste köra för att komma dit, helt enkelt!” Kvinna 59 år, FBK 

 

 

Fråga 6. 

Att köra båt obehindrat - vad skulle det 

innebära/innebär det för dig?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Annat

Få ut mera av vistelsen

på sjön

Att jag kan vara en

förebild för andra

Mera meningsfull fritid

Personlig utveckling

 
Diagram 6. Att köra båt obehindrat – vad skulle det innebära/innebär det för dig? 

 

 

Säkerhet – att fler kan köra ifall det händer något med kaptenen 

”Byta av min sambo om något händer och han inte kan köra.” Kvinna 30 år, SBK 

”Skulle vara bra om en olycka inträffar.” Kvinna 63 år, SBK 
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”Anser detta som en säkerhet – att vara oberoende om olyckan skulle vara framme.”  

Kvinna 52 år, FBK 

”Trygghet om något skulle hända kaptenen.” Kvinna 44 år, SBK 

”Att jag kan ta mig hem om något händer.”. Kvinna 46 år, FBK 

”Känna mig mer säker på sjön.” Kvinna 32 år, SBK 

 

Frihet och oberoende 

”Att få vistas på ön.” Kvinna 59 år, FBK 

”Bjuda med en väninna.” Kvinna 69 år, SBK 

”Jag kan frakta mig och mina vänner.” Kvinna 16 år, SBK 

”Större frihet.” Kvinna 35 år, SBK 

”Jag skulle kunna åka ut när sambon jobbar.” Kvinna 35 år, SBK 

”Frihet.” Kvinna 57 år, SBK 

”Underlätta transporten till stugan.” Kvinna 51 år, SBK 

”Att jag kunde åka ut ensam på sjön.” Kvinna 49 år, SBK 

”Frihetskänslan.” Kvinna 39 år, SBK 

”Lyxig frihet och hobby.” Kvinna 42 år, SBK 

”Mer oberoende.” Kvinna 59 år, SBK 

”Komma ut på den vackra sjön med bra roddmotion.” Kvinna 70 år, SBK 

 

Nöjd som det är 

”Ingen förutsättning krävs. Min make och jag kör lika mycket. Jag kör nog lite oftare till och 

med.” Kvinna 42 år, SBK 

”Ingen större skillnad eftersom jag kan köra båten. Att köra båt är inte viktigt för min 

identitet.” Kvinna 46 år, SBK 

 

 

Om jag kör, då förlorar jag möjligheten att koppla av  

”Jag skulle inte få ut den vila och avslappning som resan ger idag.” Kvinna 47 år, SBK 

 

Övrigt 

”Paddla vill jag.” Kvinna 63 år, FBK 

 

 

7. Ytterligare åsikter om kvinnor och båtliv 

 

Dominanta män – ovilliga att dela rodret med kvinnan 

”Kan inte se problemet med att vara kvinna när det gäller båt. Har bara en eka med motor, 

men skulle även köra om jag hade en större båt. Eftersom det funnits båt sen jag var sex år, 

så båt tillhör min sommar. Håller på att lära mina barnbarn (flickor) att ro, dom kommer att 

få köra motorn den dagen dom själva vill. (Min personliga åsikt är att mannen inte släpper 

fram kvinnan i båten).” Kvinna 59 år, FBK  

”Kvinnor kan bara de får chansen att visa männen detta!” Kvinna 35 år, SBK 

”Tycker att männen lägger sig i för mycket och ger förmaningar (gäller ej enbart för mig). 

Tror säkert att kvinnorna kan köra stora båtar, bara dom fick lite kunskap och kännedom om 

farvattnen.” Kvinna 50 år, FBK 

 

Behov av utbildning, träning samt motivationshjälp 

”Tycker att männen lägger sig i för mycket och ger förmaningar (gäller ej enbart för mig). 

Tror säkert att kvinnorna kan köra stora båtar, bara dom fick lite kunskap och kännedom om 
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farvattnen.” Kvinna 50 år, FBK 

”Jag skulle vilja lära mig att köra båten och att lära mig navigera. Jag känner mig osäker på 

vart jag kan åka m.m.” Kvinna 44 år, SBK 

”Det är min mans båt. Det är klart att jag vill lära mig köra men han kör bra och det är hans 

intresse så… Anmälde mig till en kurs hos ABF i Smb över nätet men jag fick aldrig något 

svar. Går jätte gärna en kurs så man lär sig köra och får lite båtvett.” Kvinna 48 år, SBK 

”Jag tycker det är kul att köra båten. Och gör det gärna. Har båtförarbevis men skulle tycka 

det var kul att vidareutveckla sig tillsammans med tjejer i klubben.” Kvinna 41 år, SBK 

”Tror att många damer, liksom jag, är lite rädda för att göra grejer som fordrar lite mera 

precision som att lägga till både hemma vid bryggan och på okända platser. Har dock 

uppnått en aktningsfull ålder och varit många år på sjön och tror knappast att det går att lära 

en så gammal hund att sitta.” Kvinna 78 år, SBK 

”Jag har tagit förarbevis men det är några år sen. Skulle behöva fräscha upp kunskaperna 

lite för att känna mig säkrare. Skulle behöva träna mer att lägga till vid bryggor och i 

hamnen.” Kvinna 51 år, SBK 

”Det finns onekligen mycket att lära, inte bara hur man kör båt utan också hur man bäst gör 

då man angör en brygga.” Kvinna 62 år, SBK 

”Att jag får lära mig hur man kör båten o hur man kör på sjön. Vilka regler som gäller. Att 

min partner talar om hur jag ska göra.” Kvinna 43 år, SBK 

”Jag tycker att det vore bra att yngre kvinnor lärde sig köra båt.” Kvinna 62 år, SBK 

”Kör väldigt gärna båt med stöd från någon som kan först!” Kvinna 48 år, SBK 

”Klart tjejerna ska köra båten. Läste artikeln i tidningen. Är det tänkt att bli en liten kurs i 

sjövett? Har en 16-årig dotter som borde lära sej lite mer och ännu bättre om kursen vänder 

sej till alla nybörjare. Har även en 14-årig pojke som köpte en egen motor i veckan men pga. 

vädrets makter har vi inte hunnit prova den ännu. Ser fram emot bättre väder och ett rikare 

sjöliv.” Kvinna 45 år, SBK 

”Vi har nyss köpt båt så helt klart kommer jag att köra mer när jag blivit lite varm i 

kläderna.” Kvinna 50 år, FBK 

”Känner att jag får köra båt själv när jag vill. Men behöver träna mer för att kunna. Skulle 

vilja ta båten alldeles själv. Att träna enbart med tjejer vore kul.” Kvinna 42 år, SBK 

”Att jag lär mig lägga till bättre.” Kvinna 31 år, SBK 

”Tycker förhållandet kvinna-båt är lika som kvinna-bil, kvinnor kör alldeles för sällan när 

männen är med. Jag har dock alltid kört båten, men tycker det är lite obehagligt att lägga till. 

Det skulle finnas nåt bra ställe att träna på att lägga till med båtar. Skulle kvinnor köra båtar 

oftare tror jag att onykterheten på sjön skulle minska!!” Kvinna 31 år, SBK 

”Kul att detta uppmärksammas. Kanske en båtkurs för kvinnor blir följden!” 

Kvinna 69 år, SBK 

”Allt handlar om rädsla för mig.” Kvinna 49 år, SBK 

”En bra reflexion på en traditionell aktivitet. Visst bör vi kvinnor bli bättre på sjön!” 

Kvinna 44 år, FBK 

”Finns det fördomar, så bra att dessa byggs ut! Det skulle vara roligt att kunna ha temadagar 

ex en för att paddla kanot, annan att kunna köra en mindre motorbåt, sedan en större. Teori* 

varvat med övningar, och sist kanske en tävling om skicklighet (ej fart). Tycker om naturlivet 

med båten. *Teori – om det blir omfattande kurs önskas distanskursmöjlighet alternativt 

veckoslutskurs.” Kvinna 53 år, SBK 

”Har förarbevis. Det vore bra om tjejer går den utbildningen, då det blir roligare att vara på 

sjön med större kunskap. Blir mer på lika villkor om båda kan köra.” Kvinna 53 år, SBK 

”Jag tycker om att köra mindre båtar och på vatten där jag känner mig hemma. På Barken 

hittar jag inte bra.” Kvinna 30 år, SBK 

”Är lite dålig på markeringar, men är absolut emot båtkörkort för min slags båt. Jag kör 
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mycket omsorgsfullt ändå.” Kvinna 50 år, SBK 

”Bra initiativ! Ordna gärna kurser för kvinnor och barn! Våra barn har gått segelskola, även 

våra barnbarn. Och de gillar alla att segla. Själv har jag inget aktivt intresse men har haft 

båtsemester med segelbåt/motorbåt tillsammans med släktingar längs kusten och i Danmark. 

Under dessa resor har jag emellertid upplevt att kaptener alltid är av manligt kön – inte 

nödvändigtvis på våra båtar! Själv är jag varken sjörädd eller båträdd, bara en landkrabba 

till födseln och vanan! Lycka till!” Kvinna 68 år, SBK 

”Att fler kvinnor lär sig köra båten många säger att dom kör gärna på öppet vatten men att 

lägga till vågar dom inte.” Kvinna 70 år, SBK 

”Har faktiskt inte reflekterat så mycket över båtkörande då vi oftast färdas med goda vänner 

som har stor kunskap. Det vore väldigt roligt att få lära sig grunderna och få träna då vi bor 

vid sjön. Förmodligen skulle jag då vistas betydligt mera ute på sjön.” Kvinna, 42 år, SBK 

”Sjölivet är kanon, men det är bekvämt att slippa ansvaret över båten. Min största osäkerhet 

är att inte veta vart man kan åka utan att gå på: vilken sida om pricken etc. Skulle möjligen 

kunna tänka mig någon form av nybörjarkurs för tjejer.” Kvinna 35 år, SBK 

”Mina föräldrar har haft båt sedan innan jag föddes. Jag har tillbringat en hel del tid på sjön 

och har alltid sett det som den ultimata avkopplingen. I vuxen ålder har jag även upplevt 

vilken positiv effekt vistelsen på sjön har på måendet.  

    Jag kör obehindrat i de flesta lägen, men behöver träna mera på situationer ex vis då det 

blåser och jag ska manövrera i trånga områden. Jag behöver bli mera säker och bestämd då 

det gäller snabba beslut och snabba manövrar. Men jag vet ju att det bara är träning som 

gäller för att komma dithän. Det är så skönt när man känner att man kommit över en tröskel 

och avspänt behärskar något som tidigare varit förknippat med osäkerhet och full 

koncentration. 

    Mina föräldrar har alltid uppmuntrat mig att köra, jag har heller aldrig känt mig 

motarbetad av omgivningen, snarare tvärtom. En sak som stör mig är dock när pappa säger: 

Det är bra att du kör, och även uppmuntrar andra att köra. Det är bra för sjösäkerheten. Då 

känner jag att: Vad sjutton – kan jag inte få köra båt för mitt eget höga nöjes skull!?” 

Kvinna 39 år, SBK 

”Haft segelbåt och seglat mycket under sju år (för 10 år sedan). Tror det är viktigt att kvinnor 

måste vara aktiva redan vid val av båttyp och motor (ej för tungt etc.) om vi ska ta aktiv del 

av båtlivet. Tips: Kvinnodag på Svinön – endast kvinnor tar sig dit med båt – kunde vara en 

komma-igång-puff.” Kvinna 61 år, SBK 

”Båtlivet är underbart! Det viktiga är att man trivs och mår bra och är öppen – för allt” Jag 

blir inte tvingad att göra saker jag inte vill. Men vi pratar om att det skulle vara bra om jag 

kunde köra och lägga till, så vi ska börja öva nu i sommar är tanken. Ha kul och ta det 

lugnt!” Kvinna 44 år, SBK 

”Jag har en roddbåt utan motor, men vill gärna sätta motor på den! Ror sällan eller aldrig!! 

Jag är mest rädd för vad jag gör om motorn går sönder, jag kan inte mera! I och för sig har 

vi så god sammanhållning i vår klubb så jag får säkert hjälp! Nästa sommar kanske det blir 

en liten motor, jag skulle inte dra mig för att köra en sväng i närheten av Semla, mer behövs 

inte!! Med det vore hemskt kul att kunna göra det!!” Kvinna 56 år, FBK 

”Kanske skulle någon form av kortkurs riktad till ovana båtförare kunna hjälpa flera att 

våga/få testa att köra den egna båten.” Kvinna 46 år, SBK 

”Min sambo har gått förarbevis på sjön för flera år sedan. Det skulle jag också kunna tänka 

mig. Ser det som en skyldighet egentligen för alla med båt. Båtvett på sjön helt enkelt!”  

Kvinna 52 år, FBK 

”Jag tycker att det vore bra om jag lärde mig att köra båten, eller rättare sagt vi kvinnor. 

Mina barn och min man kan köra och har gått en utbildning. Ifall det skulle hända något på 

sjön så skulle jag vilja ha tryggheten bakom mig att kunna köra båten. Men som sagt så är det 
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en spark i baken som saknas.” Kvinna 48 år, SBK 

”Sedan den dagen jag började köra båt blev det som en liten vändning i livet. Jag kan själv 

göra något som man kan tycka är väldigt mansdominerande. Nu kan jag ta båten själv och ut 

och åka när min man är på jobbet. Jag kan känna det som lite lyxigt att få köra båt själv som 

kvinna. Det händer att jag kör min man till jobbet med båten. Söderbärke till Smedjebacken 

där han arbetar. Kan man bara sjöregler, är det inte svårare att köra båt, om man kan köra 

bil. Allt går att lära sig om man vill.” Kvinna 42 år, SBK 

”Jag gick en manövreringskurs för motorbåt eftersom jag kände mig osäker på att köra 

båten. Efter det var det jag – och inte min man – som mestadels körde motorbåten (8 m) och 

det var mycket roligare att vara på sjön. Jag kunde också ta med vänner på båten utan att 

behöva min man som ”kapten”. Alltså – manövreringskurs – kanske enbart för kvinnor men 

hellre blandat, gör hela skillnaden.” Kvinna 44 år, SBK 

”Vi har ett renoveringsobjekt som är rätt nyckfull när det gäller hantering. Det är bara min 

man i dagens läge som kan hantera vraket. Min man har ALDRIG på något sätt hindrat mig. 

Sen är jag osäker som båtförare över huvud taget eftersom denna båt är vår första.”  

Kvinna 40+, SBK 

 

Säkerhet – att fler kan köra ifall det händer något med kaptenen  
”Min sambo har gått förarbevis på sjön för flera år sedan. Det skulle jag också kunna tänka 

mig. Ser det som en skyldighet egentligen för alla med båt. Båtvett på sjön helt enkelt!”  

Kvinna 52 år, FBK 

”Jag tycker att det vore bra om jag lärde mig att köra båten, eller rättare sagt vi kvinnor. 

Mina barn och min man kan köra och har gått en utbildning. Ifall det skulle hända något på 

sjön så skulle jag vilja ha tryggheten bakom mig att kunna köra båten. Men som sagt så är det 

en spark i baken som saknas.” Kvinna 48 år, SBK 

”Är inte intresserad av att åka båt själv, men skulle vara bra och kunna om det händer min 

sambo nåt.” Kvinna 38 år, SBK 

”Bra att alla som sitter i båten kan köra den.” Kvinna 60 +, SBK 

”Det är eller borde vara självklart för alla som är på sjön, man som kvinna, att kunna 

manövrera sin båt, samt att ha teoretiska kunskaper motsvarande förarbevis.” 

Kvinna 55 år, SBK 

”Det är ju viktigt att även kvinnorna kan köra båten om männen t.ex skulle bli sjuk ute på 

sjön eller om det skulle hända en olycka. Ska man vara med i båten måste man klara av att 

köra den. Det beror väl på hur mycket man kör båten, ska man åka från Smedjebackens hamn 

till Svinö eller en sommarstuga i närheten kanske det är ok om endast mannen kör, men bara 

kanske…” Kvinna 63 år, SBK 

”Eftersom vi har segelbåt måste man vara behjälplig hela tiden. Skall bara lära mig behärska 

att starta motorn (utombordarn) ifall nåt skulle hända kapten.” Kvinna 64 år, SBK 

”Viktigt att vi kvinnor vet hur båten fungerar så att vi vid en nödsituation kan köra båten. Det 

ger mer trygghet på sjön. Jag har själv varit mer aktiv med att köra båtar när jag var yngre, 

nu är det krämpor och stelhet i kroppen som avgör.” Kvinna 59 år, SBK 

”Har inget behov av att köra båten men av säkerhetsskäl bör det vara fler än en som kan 

köra. Köra rakt fram går väl bra, men det är ju det där att lägga till som är problemet.” 

Kvinna 49 år, SBK 

”Alla måste, ur säkerhetssynpunkt, kunna behärska båten; kunna starta, köra båten på 

sjömansmässigt sätt, läsa sjökort osv.” Kvinna 70 år, SBK 

”Jag tycker det är bra om även vi kvinnor kan köra. Det kan ju hända något, då är det bra.” 

Kvinna 59 år, SBK 
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Frihet och oberoende 

”Sedan den dagen jag började köra båt blev det som en liten vändning i livet. Jag kan själv 

göra något som man kan tycka är väldigt mansdominerande. Nu kan jag ta båten själv och ut 

och åka när min man är på jobbet. Jag kan känna det som lite lyxigt att få köra båt själv som 

kvinna. Det händer att jag kör min man till jobbet med båten. Söderbärke till Smedjebacken 

där han arbetar. Kan man bara sjöregler, är det inte svårare att köra båt, om man kan köra 

bil. Allt går att lära sig om man vill.” Kvinna 42 år, SBK 

”Jag gick en manövreringskurs för motorbåt eftersom jag kände mig osäker på att köra 

båten. Efter det var det jag – och inte min man – som mestadels körde motorbåten (8 m) och 

det var mycket roligare att vara på sjön. Jag kunde också ta med vänner på båten utan att 

behöva min man som ”kapten”. Alltså – manövreringskurs – kanske enbart för kvinnor men 

hellre blandat, gör hela skillnaden.” Kvinna 44 år, SBK 

”Skulle kunna åka ut ensam med barnen när maken jobbar eller bara tillsammans med 

vänner.” Kvinna 40+, SBK 

”Frihet att våga använda båten själv.” Kvinna 46 år, SBK 

 

Båt och/eller utrustning i behov av reparation eller annan åtgärd  

”Vi har ett renoveringsobjekt som är rätt nyckfull när det gäller hantering. Det är bara min 

man i dagens läge som kan hantera vraket. Min man har ALDRIG på något sätt hindrat mig. 

Sen är jag osäker som båtförare över huvud taget eftersom denna båt är vår första.”  

Kvinna 40+, SBK 

 

Nöjd som det är 

”Är nöjd med båtlivet i vår familj. Inte speciellt intresserad av, eller att jag tycker det spelar 

nån roll vem som kör båten. Vet att jag kan och får, om jag vill.” Kvinna 50 år, SBK 

”Jag har tidigare seglat mycket och hela tiden varit delaktig. Tycker därför att det är skönt 

att nu ha motorbåt att bara njuta i. Har förarbevis själv så det är alltså av egen fri vilja jag 

inte kör båten lika ofta som min man.” Kvinna 60 år, SBK 

”Jag trivs så som det är!” Kvinna 53 år, SBK 

”Jag tycker om att åka med i båten, men har inte intresse av att köra den.”  

Kvinna 27 år, SBK 

”Jag tycker om att RO, meta och bada, uppvuxen i/vid Barken och Leran med träekor och 

aktersnurror.” Kvinna 68 år, SBK 

”Jättemysigt med en sambo som åker ut och fångar lite fisk att röka. Jag vill paddla eller 

simma!” Kvinna 63 år, FBK 

”Har inget intresse av att köra båt.” Kvinna 39 år, SBK 

”Jag åker gärna med och kan styra båten någon gång men annars är jag helt nöjd.”  

Kvinna 39 år, SBK 

”Personligen är jag nöjd med min roll som passagerare och har inga ambitioner att lära mig 

köra båten.” Kvinna 63 år, SBK 

 

Om jag kör, då förlorar jag möjligheten att koppla av  
”För min egen del har jag inget stort behov av att köra båten själv. Visst skulle det vara en 

kunskap att kunna åka ut med båten själv. Annars är det rätt bekvämt att kunna ligga på 

fördäck och lata/sola sig, medan maken kör båten.” Kvinna 34 år, SBK 

”När jag är ute på sjön så vill jag njuta av vädret, titta på allt fint som finns inte behöva bry 

mig om ifall det är något hinder osv. Eller om det är fisk på gång vill jag inte behöva ha 

ansvar för båten. När jag är på sjön ska det vara avkoppling inga störande bestyr.” 

Kvinna 47 år, SBK 
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Kvinnligt och manligt ombord  

”Av gammal vana kör min man.” Kvinna 44 år, SBK 

”Alla som vill borde köra oberoende kön.” Kvinna 44 år, SBK 

”Kvinnor har kanske inte lika mycket intresse som män. Det är min man som har 

segelintresse och jag har lärt mig lite av honom samt att njuta av sjön. Innan var jag mer en 

landkrabba.” Kvinna 32 år, SBK 

”Jag tror och anser att kvinnor är mer lugnare och säkrare än män. Om fler kvinnor får 

tillgång till mer båtkörning, skulle färre olyckor inträffa. Kvinnor tjatar på männen att de ska 

bära flytväst, men hur många är det som lyssnar?” Kvinna 20 år, SBK 

”Kvinnor kör bättre än män, och visar större omtanke.” Kvinna 50 år, SBK 

”Båtlivet skulle bli både säkrare och lugnare med fler kvinnliga båtförare.” 

 Kvinna 54 år, FBK 

”Våga mer! Ta rodret, visa dig! Du kan inte bry dig om uråldrigt diskriminerande 

kommentarer, åsikter.” Kvinna 38 år, SBK 

 

Övrigt 

”Vi har en Ryds 425 med 10 hk Mercury. Den kör jag obehindrat. Vår Ryds 510 GTI med 75 

hk Mercury kör jag inte. Ska börja träna nu.” Kvinna 61 år, SBK 

”Har ingen lust.” Kvinna 66 år, SBK 

”Jag har aldrig, som vuxen, tyckt om att köra något som låter. Varken bil, elvisp, borrmaskin 

eller båt. Kanske skulle en tyst elmotor få mig att gilla det bättre. Jag ha inget emot micron 

eller spisen eller datorn. Det höga ljudet gör att jag får svårt att slappna av och på sjön vill 

jag njuta. Jag vistas aldrig på sjön vid dåligt väder. Är van vid små båtar och sjö sedan 

barndomen. Endast som tonåring – när jag ville klara allt själv, även saker som killar mest 

gillar – tyckte jag om att starta och köra båt själv. Jag kör helst inte bilen heller – om min 

man är med. Det är ren bekvämlighet och inte oförmåga som gör det. Har i många år haft 

jobb som bilförare (lantbrevbäring).” Kvinna 36 år, SBK 

”Det är för mycket fyll-körningar på sjön och andra buskörningar med snabba stora båtar 

som tror dom äger sjön. Dessutom tror trollingbåtarna att dom äger sjön (rovfiskare).”  

Kvinna 61 år, SBK 

”Om jag kommit i kontakt med båtar i min ungdom hade jag säkert tänkt på ett annat vis.” 

Kvinna 71 år, SBK 

”Jag kör gärna båten under alla förutsättningar men frågorna antar att jag inte gör det? 

Varför?” Kvinna 44 år, SBK 

”Trevligt att ni har tagit er för med det här – men för min del skulle det varit för 25 år sedan. 

Träffande och bra frågor!” Kvinna 60 år, SBK 

”Bra enkät. Viktiga frågor. Tyvärr har vi inte båt men jag känner igen problematiken från 

bilkörning. Lycka till med ert projekt!” Kvinna 31 år, FBK 

”Tänk på att använda flytväst och ta det lugnt med alkoholen. Gäller naturligtvis alla 

ombord.” Kvinna 40 år, FBK 

”Kvinnor och vuxna över huvud taget använder sällan flytväst.” Kvinna 63 år, FBK 

”Jag gillar stämningen som råder i Smedjebackens båthamn!” Kvinna 35 år, SBK 

”Det jag svarat på är om jag kör min egen båt. Jag vill inte köra andras båtar.” 

Kvinna 51 år, SBK 

”Jag tänker på miljön, det enda som skulle bli aktuellt, skulle var en liten, miljövänlig, 

långsam motor. Gärna ändå en båt med delvis tak för regn. Det skulle vara typ minikök med 

sovmöjlighet. Underbar semester utan stress. Hela motorbåten med miljövänlig färg. Det 

skulle behövas några hyrbåtar för tillgälliga behov. Ensamma har inga möjligheter att njuta 

av båtlivet. Utbildning för äldre kvinnor och båt.”  Kvinna 60 år, FBK 

”Kvinnor bakom ratten i både bil och båt kör både säkrare och nyktrare än män. Det är bara 
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synd att männen inte har fattat det.” Kvinna 43 år, FBK 

 

En god manlig förebild 

”Eftersom klubben har kostat på returporto och jag är manlig medlem utan kvinnlig 

anknytning kopplat till båtklubben vill jag ändå uttrycka min uppskattning över det här 

initiativet. Jag hoppas ni följer upp det här årligen med angivande av olika åtgärder och 

noteringar om eventuella stegrade utbildningar, så att man får en bild av kompetensen. I och 

för sig gäller det ju även manliga båtförare.” Man, SBK 
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Diagram 7. Ålder. 

 

De svarandes ålder varierade mellan 16 år och 78 år, med en genomsnittsålder på 49,5 år. Den 

kan vara aningen högre då några av de svarande uppgett valt att uppge sin ålder till ex vis 40+ 

istället för att ange den exakta åldern.  

 

Fråga 9.  
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Diagram 8. Klubbtillhörighet 


