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Båtlivet och Kryssarklubben mot år 2030 

- En rapport från Framtidsgruppen 2018 

 

Förord 

Framtidsgruppen fick i uppdrag av Riksstyrelsen att analysera och beskriva den utveckling av båtlivet 

som man kan föreställa sig sannolik i ett perspektiv på 5 – 10 år, vilka konsekvenser detta kan ha för 

SXK och vilka åtgärder för SXK:s utveckling detta kan föranleda. Man skulle kunna sägas med ett 

modernt uttryck att gruppen skulle skapa en road map för SXK:s utveckling under de närmaste tio 

åren. För enkelhetens skull sätts år 2030 som måldatum. 

I denna rapport redovisar Framtidsgruppen sina slutsatser och förslag. Vi beskriver ett scenario som 

visar hur vi tror att båtlivet kan te sig år 2030 och hur vägen dit ser ut.  Vi visar vilka trender som 

ligger till grund för scenariot. Mot den bakgrunden resonerar vi kring det strategiska 

förändringsarbete som krävs för att Kryssarklubben skall vara relevant i denna framtida miljö. Vi 

föreslår en rad åtgärder som berör alla delar av organisationen och som vi förutser bör 

implementeras efterhand och med början tämligen omgående. Därmed har vi också skapat en vision 

av hur Kryssarklubben kommer att te sig år 2030. 

Vi har valt att i detta skede begränsa oss till att ange vad vi anser bör göras men avstår från att 

föreslå hur det bör genomföras. För detta finns flera skäl. Vi anser att det hittillsvarande arbetet bör 

bli föremål för diskussion inom SXK innan man går vidare. Vidare krävs ytterligare preciseringar i flera 

förslag under medverkan av Riksstyrelse, kretsar och nämnder i särskilda arbetsgrupper. Samtidigt 

står Framtidsgruppen till förfogande för att framdeles bistå Riksstyrelsen med ledning av 

förändringsarbetet, om denna så önskar, och verka som förändringsagent i organisationen. 

Det säger sig själv att Framtidsgruppen inte kan förutse alla olika frågor som kan dyka upp längs 

vägen i form av idag okända politiska, sociologiska och ekonomiska förutsättningar, nya miljökrav och 

dylikt. VI är emellertid övertygade om att förändringsbenägenhet och anpassning till skiftande 

förutsättningar är av väsentlig betydelse för en förening som vår. 

 

Den centrala underliggande frågan för en medlemsbaserad organisation är självfallet frågor som 

berör just medlemskapet när förutsättningarna för detta förändras. Vi har behandlat olika aspekter 

på hur Kryssarklubben kan vara en förening som behåller och attraherar nya medlemmar men vi har 

valt att inte spekulera i hur medlemskretsen kvantitativt kan komma att utvecklas. Inte heller har vi 

på detta stadium försökt bedöma ekonomiska konsekvenser av den utveckling vi ser. 

Framtidsgruppen har bestått av Per Tistad, Riksstyrelsen (sammankallande), Fredrik Bjurbo, 

Eggegrundskretsen, Christoffer Hillbom, Riksstyrelsen, Åsa Kullberg, Miljönämnden, Jan Magnusson, 

Stockholmskretsen, Ann-Katrin Moldenius, Riksstyrelsen, Kay Wictorin, Öresundskretsen och Per 

Berkhuizen, kanslichef. 
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Sammanfattning av rapporten 

Framtidsgruppens uppdrag har ytterst varit att föreslå åtgärder för en strategisk anpassning av Kryssarklubbens 
verksamhet mot bakgrund av antaganden om hur båtlivet utvecklas i ett tioårsperspektiv. En sådan anpassning 
påbörjas så snart möjligt men kommer att ske i en process över den aktuella tioårsperioden fram emot en vision 
om hur Kryssarklubben kommer att ha förändrats år 2030. 
I rapporten utvecklas ett scenario som beskriver hur Framtidsgruppen bedömer att båtlivet kan 

komma att se ut år 2030 och under vägen dit. Detta scenario baseras på trender i samhället och i 

båtlivet som vi kan se redan idag.  Underlag härom återfinns i bilaga 1 och 2 i rapporten. 
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 Rapporten understryker att de slutsatser om utvecklingens riktning som dras kan anses relativt 

säkra. Däremot är det svårt att prognosticera hastigheten och styrkan i de olika delarna i 

förändringsprocessen.  

De signifikanta trender som påverkar båtlivet är att många människor upplever en ökad brist på tid 

samtidigt som de ägnar sig åt alltfler aktiviteter av olika slag vid sidan av yrkeslivet. Detta innebär 

bland annat ökad konkurrens i föreningslivet om presumtiva medlemmar och ställer ökande krav på 

den enskilde att prioritera för att få så bra utbyte av fritiden som möjligt. Intresset för 

friluftsaktiviteter och naturupplevelser ökar, sannolikt bland annat som en konsekvens av 

urbaniseringen.  

De slutsatser man kan dra om båtbeståndet är att antalet större båtar - över sex meter - minskar 

medan antalet båtar i storlek upp till sex meter ökar. Det är rimligt att anta att traditionella 

långfärder främst företas i de större båtarna medan de mindre snarare används för dagsturer, 

transporter och enstaka övernattningar i samband med t ex veckoslut, långhelger och semesterdagar 

med goda väderleksutsikter.  Begreppet ”långfärd” kan behöva omdefinieras. Observationer 

indikerar vidare att alltfler båtar blir kvar på land under säsongen och sjösatta båtar blir mer och mer 

liggande vid bryggan och utnyttjas för kortare färder.   

I scenariot dras slutsatsen att observerade trender kommer att bestå och sannolikt förstärkas. Det 

leder bland annat till att även om det kommer att finnas de som äger sin båt så blir det allt vanligare 

att ägande av båt prioriteras ner till förmån för hyra av båt, gå med i båtpooler och andra sätt att 

utöva båtliv utan att äga en egen båt. Det kommer fortsatt att finnas ett intresse för den form av 

friluftsliv, naturupplevelser och turism som båtlivet representerar, men gamla tiders långfärder på 

fyra – sex veckor på sjön reduceras av alltfler till en eller två veckor. 

Denna begränsning av tiden till sjöss leder till att alltfler får minskad erfarenhet av sjölivet vilket ökar 

risken för incidenter och olyckor till följd av brister i navigering, dåligt väder, bristfällig  ankring och 

förtöjning. Man kan förutse ökat behov av utbildning i vid mening, handledd praktik och 

övningsverksamhet samt sannolikt obligatoriska kompetensbevis där sådana krav inte finns nu. 

Kryssarklubbens verksamhetsidé är att främja turist- och långfärder till sjöss, och i praktiken har 

medlemskapet huvudsakligen varit knutet till ägandet av en båt lämpad för långfärder. När 

ägarskapet bortfaller och samtidigt tiden som en båt utnyttjas minskar faller sannolikt intresset för 

medlemskap i SXK om inget görs för att utveckla verksamhet också för denna växande skara av 

båtlivsintresserade utan egen båt. 

 För att möta denna utveckling föreslås i rapporten att Kryssarklubben genomför en strategisk 

anpassning av sin ”produkt”, medlemsnytta. Det innebär ökad satsning på vissa områden och 

avveckling på andra. I rapporten identifieras tre huvudområden för satsningar 

 Upplevelsebaserad medlemsnytta i form av stöd för och stimulans av effektivt utnyttjande 

av den numera korta tiden i båt. Här ser rapporten seglings- och farledsbeskrivningar, 

turistmålsbeskrivningar, hamnspecialer, bojar, utmärkning av gamla skutleder o dyl som 

verktyg. Andra verktyg är utvecklade eskadrar, 24-timmarssegling, regionala båtmöten mm 

 Utbildning där konceptet Yacht Training Centre lanseras som varumärke med ett utvecklat 

Malma kvarn i samarbete med Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola som nav, och 

samtidigt med verksamhetsmöjligheter i alla kretsar. Innehållsmässigt breddas utbildning 

väsentligt för att i görligaste mål kompensera för de erfarenhetsbrister som man kan förutse. 
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 Miljöfrågor där delar som sammanhänger med själva båtägande avvecklas, men där en 

proaktiv satsning sker på den miljö som båtlivet skall fungera i dvs hav, kust, skärgårdar och 

inlandsfarvatten. Kryssarklubben skall utveckla en genuin miljöprofil som föregångare som 

återfaller positivt på både enskilda medlemmar och organisationen. 

För att stödja dessa tre strategiska satsningar på medlemsnytta och för att främja nyrekrytering av 

medlemmar lämnas i rapporten en rad ytterligare förslag som berör 

 Utländska gäster 

 Verksamhet för ungdomar och unga vuxna 

 Medlemmar som ej tillhör krets och nya medlemskategorier 

 Funktionärer 

 Opinionsbildning och marknadsföring 

 Kretssamverkan och samverkan med externa parter 

 Det digitala samhället 

 

Framtidsgruppen vill särskilt framhålla att framgångsrik förändring och strategisk anpassning 

kräver insikt om  

  att framtiden innebär ett båtliv med andra förutsättningar   

  att den framtiden börjar nu och 

 att förändringsprocessen också måste starta nu 

Mot den bakgrunden är Framtidsgruppen beredd att stå till förfogande för att som 

förändringsagent och ”bollplank” stötta kretsar, nämnder och Riksorganisation i det praktiska 

utvecklingsarbetet. 

 

 

Båtlivet 2030 och vägen dit – ett scenario 

I det följande beskrivs ett scenario som speglar hur båtlivet kan tänkas se ut år 2030 och hur trender 

och utvecklingslinjer från mitten av 2010-talet lett fram till detta. Självfallet är det mer eller mindre 

kvalificerade bedömningar och det är inte möjligt att med någon säkerhet ange hur snabbt och med 

vilken styrka utvecklingen kommer att äga rum. Däremot är huvudriktningen relativt klar och baserad 

på observationer i utgångsläget. Vi kommer senare att beröra framtida indikatorer som kan ge en 

uppfattning om huruvida utvecklingen följer vad som skisseras här och med vilken hastighet det sker. 

Det skall också understrykas att det som skisseras inte beaktar eller kan beakta effekter av idag 

okända nya politiska beslut (även om något enstaka sådant är förutsett i texten). Inte heller beaktas 

vilken inverkan beslut och åtgärder från SXK:s och andra båtorganisationers sida kan ha. Själva syftet 

med undersökningen är att den skall ligga till grund för sådana beslut och åtgärder inom ramen för 

förändringsarbete hos SXK. Till detta återkommer vi i nästa avsnitt. 
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Framställningen är gjord som en tillbakablick från år 2030 på den utveckling som lett fram till läget 

detta år.  

 

 

 

Båtägande och nyttjandet av den egna båten 

Den viktigaste trenden på båtlivsområdet startade under 2010-talet genom att ägare av större 

motor- och segelbåtar började sälja sina båtar. De generationer, födda på 1940- och 50-talen, som 

utgjort stommen i båtlivet och där många haft båtägande och båtliv som en livsstil gick i spetsen. 

Men till skillnad från tidigare tog inte efterkommande generationer i samma utsträckning som förr 

över stafettpinnen när åren började ta ut sin rätt för de äldre generationerna. Samhällsutvecklingen 

inklusive förändringar i levnadsvanor i stort ställde nya krav och förväntningar på engagemang på 

många områden som gjorde att de yngre generationerna inte ville eller kunde lägga ner lika mycket 

tid på båtlivet. Många äldre ersatte båt med husbil och fortsatte att besöka hamnar, men nu från 

landsidan.  

Vi kan samtidigt konstatera att intresset för friluftsliv och naturupplevelser fortsatt vara stort och 

kanske till och med ökat. Dit räknas båtlivet som i detta perspektiv tagit sig ändrade former där bland 

annat de negativa effekterna av de bindningar som båtägande innebär vägt tyngre än den 

frihetskänsla som ligger i att ha egen båt och när andan faller på kunna ge sig ut på sjön. Självfallet 

finns det fortfarande också många som äger sin båt och människor som är beredda att investera i en 

egen farkost. Det blev också från slutet av 2010-talet billigt att skaffa sig en egen begagnad båt 

genom att andrahandsmarknaden och utbudet växte. Den tekniska utvecklingen med bland annat 

mer bränslesnåla och miljövänliga motorer har medfört ett visst ökat intresse för motorbåtar, inte 

minst hos en del äldre seglare.  Det ökande miljömedvetandet har gett segling ”gott rykte” och 

”turistfärder med segelbåt” en status som ”långsiktigt hållbar turism”.  Detta har medfört ett visst 

ökat intresse för segling hos yngre människor; ett intresse som dock inte gett något större genomslag 

i ökat båtägande.  

De konsekvenser för båtlivet som denna utveckling medförde återkommer vi till. 

I denna process kan man skönja en del typiska drag som började märkas redan i mitten av 2010-talet. 

Man kunde på många håll konstatera att ruffade motor- och segelbåtar – de kategorier av båtar som 

är lämpliga för långfärder – i ökande utsträckning blev liggande kvar på land. Så har det alltid varit i 

någon utsträckning, särskilt när båtars livslängd närmat sig sitt slut. Men nu blev även fullt 

funktionsdugliga båtar liggande kvar.  Från ungefär samma tidpunkt kunde man också konstatera att 

bryggorna i hamnar och marinor hyste alltfler båtar som var stillaliggande under säsongen eller 

utnyttjades allt kortare tid. Det blev allt vanligare att större motor- och segelbåtar användes för dags- 

och weekendturer, medan traditionella turist- och långfärder blev mer sällsynta allteftersom åren 

rullade på. Att, som var vanligt tidigare, ligga ute fyra, fem, sex veckor blev förbehållet de verkliga 

entusiasterna. Idag, år 2030, är ”normen” snarare en tvåveckorsperiod eller kanske ännu mindre.  

Det som skett är en gradvis utveckling som började på allvar under andra halvan av 2010-talet och 

sedan fortgick under 2020-talet. Jämför man två ögonblicksbilder, den ena tagen nu 2030 och den 

andra 15 år tidigare är skillnaden påtaglig. Men under processen köptes och såldes det båtar och 

även bland yngre generationer fanns det människor som ville vara båtägare och känna det värdefulla 

i friheten att när som helst, i varje fall teoretiskt, kunna ta sin båt och gå till sjöss. Företag som 
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skrotar gamla båtar, eller rekonditionerar och uppgraderar äldre båtar har i viss utsträckning 

etablerats. Detta betyder inte att det inte kom ut nya båtar på marknaden. Tvärtom ökade antalet 

båtar redan under 2010-talet. Men det var nästan uteslutande mindre båtar, under sex meter, som 

var avsedda för dagsturer och kanske någon mindre bekväm och enstaka övernattning.  

 

 

Båtuthyrning och uthyrningsföretag 

När ägandet av båt minskade medan samtidigt intresset för frilufts- och båtliv ökade blev svaren två; 

att hyra båt och att samäga båt i båtpooler eller liknande. En grov kalkyl visade att den årliga 

kostnaden för att hyra en båt i två veckor ungefär motsvarade kostnaderna för att äga och 

underhålla en båt lämpad för långfärder. Man blev också beredd att betala för att slippa bindningen 

som ägandet innebar i form av kostnader och engagemang och arbetet att sköta båten. 

Så kom uthyrningsbranschen att växa kraftigt under 2020-talet. Samtidigt med att den haft och har 

stor efterfrågan under en kort säsong har deras affärsmodeller utvecklats. 

Genom att köpa båtar som ägaren vill avveckla till bra pris när utbudet av större begagnade båtar 

växte kunde dessa företag efter renovering få en väl fungerande flotta med begränsad 

kapitalbindning. 

Genom olika åtgärder har säsongen i Sverige kommit att omfatta tiden från 1 maj till någon vecka in i 

september. Det är ungefär den tid som utländska båtar – främst tyska, danska och holländska – finns 

i svenska vatten. Det betyder att olika servicefunktioner, som fram till 2020-talet i bästa fall 

fungerade 1 juni till 10 augusti, förlängt sin säsong 5 – 6 veckor. 

Vissa uthyrningsföretag förlänger nu sin säsong avsevärt genom att när säsongen är över i Sverige 

landtransportera båtar till Medelhavet. Med specialbyggda vaggor sker en sådan transport enkelt på 

ett par dagar. Med en dag för av- resp påmastning, om det är fråga om en segelbåt, förloras inte 

mycket tid. 

Underhållskostnader har kunnat hållas nere genom att båtar som inte är uthyrda lyfts upp på land 

med kran eller containertruck, och vad gäller segelbåtar, med masten uppe. På så sätt har behovet 
av bottenfärg (jfr Miljöfrågor) eliminerats liksom nötning på förtöjningsanordningar och annan 

förslitning på grund av att båten ligger i sjön.  

Med utgångspunkt i att en normal uthyrning är två veckor kan man erbjuda två veckors resa till 

annan hamn alternativt en vecka ut och en vecka hem. I det förstnämnda alternativet har 

uthyrningsföretaget en leveransbesättning som tar hem båten och som vid behov också kan köra 

förhyrarens bil till avlämningshamnen. Idealfallet är förstås om man kan få uthyrning direkt i den 

senare hamnen. 

Båtpooler har givits olika modeller och har även de växt under 2020-talet. Företeelsen i form av 

affärsmässigt drivna båtar där ett antal ägare investerar i båt och får avkastning i form av ”fria” 

seglingsveckor medan båten hyrs ut övrig tid har funnits relativt länge men har ökat i omfattning när 

vi nu skriver 2030. 

 

Utbildning och erfarenheter 
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En viktig konsekvens av omstruktureringen av båtlivet blev att kunskaper och erfarenheter som 

successivt byggdes upp hos de äldre generationerna under färder till sjöss kom att saknas hos 

flertalet av deras efterföljare. Teoretiska kunskaper kan inhämtas men den praktiska tillämpningen 

och erfarenheten kan bara tiden till sjöss ge. Då är en à två veckor i en hyrd båt om året en relativt 

klen ersättning. 

Ett ökande antal olyckor med vattenskotrar fick i början av 2020-talet regeringen att föreslå 

Riksdagen ett obligatoriskt ”körkort” till sjöss. Avgränsningssvårigheter gjorde att obligatoriet skulle 

omfatta alla befälhavare på fritidsbåtar utom sådana på segelbrädor och i kajaker (motsvarande). Det 

gamla förarintyget skulle godkännas som ”körkort” och Transportstyrelsen fick i uppdrag att 

genomföra beslutet. Alla berörda som saknade förarintyg, vilket var ett stort antal av den aktuella 

kategorin måste utföra prov för intyget. Genomförandet av beslutet har sträckt sig över i stort sett 

hela 2020-talet. 

Den ökande uthyrningsverksamheten har föranlett uthyrningsföretag att gå ett steg längre. Oavsett 

båtstorlek kräver numera dessa att befälhavaren/hyresmannan skall ha minst kustskepparintyg. 

Detta har också blivit ett krav för att båten, redaren och befälhavaren skall kunna försäkras. Vidare 

kräver uthyrningsföretagen att den som hyr skall kunna styrka kompetens vad avser hantering av 

teknik ombord och enklare felavhjälpning. De har därvid stöd av Sjöräddningssällskapet då det visade 

sig att antalet s k Trossenfall (dvs att medlemskap i Sällskapet berättigar till gratis inbogsering till 

hamn vid t ex bränslebrist eller andras enklare fel) ökade kraftigt i början på 2020-talet. Slutligen 

kräver uthyrare och försäkringsbolag att befälhavaren har SRC/VHF-certifikat om den hyrda båten är 

utrustad med VHF, vilket de flesta är. Motsvarande gäller för radarutrustade båtar, där alltså 

radarintyg krävs. 

För att möta de krav på kompetens som ställdes på grund av bristande utbildning och erfarenhet 

började Nämnden för Båtlivsutbildning – Nfb – omkring år 2020 att utveckla sin flora av intyg- 

sammanlagt ett femtontal. Tanken var att erbjuda kompetensintyg anpassade till 

användarbehov/efterfrågan genom att kombinera krav i olika intyg och genom att utveckla delar som 

speglar praktiska erfarenheter. Några år in på det nya decenniet fanns sådana kravspecifikationer 

och intyg vilket skapade nya förutsättningar för utbildarna.  

 

 

Fritidsbåtar – leder och navigation i svenska vatten 

Redan från förra århundradet ökade efterhand kraven på Sjöfartsverket att bli lönsamt genom sin 

uppbörd av fyr- och båkavgifter, lotspengar och isbrytaravgifter. Detta gjorde att yrkessjöfarten 

prioriterades, i stor utsträckning på bekostnad av fritidsbåtarnas behov och önskemål. När senare 

GPS, elektroniska sjökort, plottrar mm blev standard började verket släcka fyrar, lägga ner farleder 

och avveckla olika sjömärken och nautisk information som inte längre behövdes för yrkessjöfarten. 

Kopplat med den bristande praktiska erfarenheten hos många fritidsskeppare idag betyder detta att 

det finns behov av att hjälpa dessa med kunskaper, råd och tips om gamla leder, hamnar, 

ankarplatser etc. Efterfrågan på sådan, på erfarenhet grundad kunskap har växt under 2020-talet och 

här efterfrågar båtuthyrare liksom för övrigt försäkringsbolag stöd och samarbete för att kunna 

erbjuda bättre service. Också Sjöräddningen (i vid mening) är angelägna om samarbete eftersom till 

syvende och sist brister i kunskap blir en sjösäkerhetsfråga. Ett närbesläktat fenomen är att 

efterfrågan på den typ av eskadersegling som SXK traditionellt erbjudit, har vuxit efterhand. 
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Flertalet europeiska ”båtländer” har upplevt likartade trender. Men under 2020-talet växte likväl det 

redan tidigare stora inslaget av utländska fritidsbåtar i svenska vatten och säsongen, som nämnts 

ovan, förlängdes. Främst har det handlat om skandinaviska, tyska och holländska båtar, men också 

fransmän och belgare söker sig till svenska vatten och skärgårdar till följd av försämrade 

väderförhållanden i Europa. Även denna utveckling av båtturism har ökat efterfrågan på hjälp och 

stöd av angivet slag. En gemensam europeisk trend är det ökade intresset för färder på Europas 

kanaler och inre vattenvägar. 

Hamnar, gästhamnar och marinor 

På många håll runt kusten där skärgård saknas är gästhamnar det enda alternativet för natthamn. 

Även om det skett en sanering där gästhamnar plötsligt i början av 2000-talet blev en inkomstkälla 

för företag och kommuner med antingen överdriven eller minimal service, innebar 2020-talet att 

också gästhamnarna måste anpassas till förändringar i båtlivet. Hantering av hyrda båtar som 

skepparna är ovana med i trånga hamnar, kanske med kraftig vind, ställer krav på hamnarnas 

utformning och kanske hjälp vid tilläggning och losskastning. För detta är än så länge få hamnar 

anpassade ännu 2030 och här har båtorganisationerna en viktig uppgift att fylla. Också det växande 

inslaget av utländska besökare, som nämndes i föregående avsnitt, har ökat behovet av effektiva 

gästhamnar med kunniga medarbetare som vet vad besökare har för förväntningar. Här finns 

fortfarande år 2030 en förbättringspotential. Hamnarna har utvecklats i två huvudriktningar. Den ena 

är att en del hamnar, oftast mindre hamnar eller båtklubbdrivna/båtklubbägda, erbjuder någon form 

av begränsad basservice till relativt låg avgift då båtarna blivit allt mer komfortabla och välutrustade 

med mindre servicebehov. Den andra är att en del hamnar, oftast större har blivit fullservicehamnar 

där avgiften är relativt hög, men där hamnen i gengäld har ett brett serviceutbud utöver basservicen. 

Under hela 2020-talet har hamnavgifter och hamnservice varit föremål för en livlig debatt.  

I och med att ägandet av större båtar minskat under 2020-talet har också beläggningen i permanenta 

båthamnar och marinor minskat. I sådana områden, främst skärgårdar, där tillväxt av småbåtar skett 

har detta delvis kompenserats, medan på andra håll många båtplatser är outnyttjade. En del hamnar 

har t o m avvecklats helt och hållet och trots protester från båtlivet och båtorganisationer 

exploaterats för bostadsändamål.  För hamnar som drivs av båtklubbar har minskad 

båtplatsefterfrågan inneburit ett ekonomiskt avbräck, vilket också gäller för kommersiellt drivna 

marinor. En hel del hamnar har anpassats till att vara attraktiva för turister med husbil/husvagn och 

många hamnar registrerar numera färre båtbaserade gästnätter än husbils-/husvagnsbaserade. En 

del hamnar har också i samverkan med andra aktörer, både kommuner och företag, breddat den 

direkta hamnverksamheten genom att t ex satsa på att bli rekreationsområden/utflyktsmål för 

allmänheten med promenadstråk, café- och restaurangverksamhet, olika hamnarrangemang, också 

sådana som inte är direkt kopplade till båtlivet, t ex musikevenemang, grillkvällar med underhållning, 

mm. Ett fåtal hamnar har renodlats som högspecialiserade anläggningar för segling som idrott och 

för tävlingsarrangemang. Uthyrningsföretag har på vissa ställen också kunnat möta utvecklingen med 

att i stor utsträckning ta upp outnyttjade båtar på land (jfr det avsnittet) och har därmed ett mindre 

behov av sjöplatser. 

 

Miljöfrågor 

Miljöfrågorna har traditionellt spelat en viktig roll för fritidsbåtlivet, inte bara för värnandet av havs-, 

kust- och skärgårdsmiljön som sådan utan också därför att dessa frågor haft en central roll när det 

gäller den egna båtens underhåll och utrustning. Här har t ex bottenfärger utgjort en följetong. 
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Miljövänliga livstidscykler för fritidsbåtar har blivit ledstjärna för produktion, drift, underhåll, och 

skrotning av fritidsbåtar.  

När båtägandet successivt har minskat under 2020-talet har av naturliga skäl också de miljöfrågor 

som är direkt förknippade med innehav av båt i betydande utsträckning förskjutits från 

privatpersoner till de företag eller andra organisationer som tillhandahåller (hyr ut) båtar eller till 

båtpooler med gemensamt ägande. Det gäller t ex bottenfärgsfrågan och hantering av beväxning 

men också toalettavfall där den som hyr båt förväntar sig fullgod miljövänlig funktion. Eftersom 

många uthyrningsföretag numera lyfter upp sina båtar på land när dessa inte är igång behöver 

företagen inte bekymra sig om bottenfärg och kan spara in på underhållet.  Att få till stånd ett 

tillräckligt finmaskigt nät av tömningsstationer för toalettavfall har krävt stora insatser men är nu i 

huvudsak på plats, även om kapaciteten fortfarande är otillräcklig på många håll. 

 I stället har båtlivets fokus idag ökat på sådana miljöfrågor som är viktiga för det rörliga friluftslivet. 

Det är t ex nedskräpning i naturen med tonvikt på skärgårdar, ankarplatser och hamnar liksom 

havsföroreningar i form av utsläpp av olika slag, plaster i havet, algblomning och så kallade spöknät. 

Här försöker båtlivet medverka i olika projekt och åtgärdsprogram som efterhand aktualiseras men 

förstafiolen måste spelas av aktörer som är bäst lämpade i varje enskild fråga.   

En särskild miljöfråga utgör båtskrotning. Under 2010-talet skedde en viss etablering på det området, 

men kostnaden för att skrota en båt var relativt hög vilket ledde till att många båtar, som nämnts 

ovan, blev stående på land samtidigt som efterfrågan i och för sig var stor och dokumenterad genom 

förfrågningar. En statlig men begränsad finansiering skedde 2018, som det förefaller, mest i 

experimentsyfte och för mindre båtar. Sedan har under 2020-talet ett system utvecklats där en 

skrotningspremie utgår med statlig finansiering, men fortfarande är belastningen för den enskilde 

båtägaren så stor, särskild när det gäller större båtar, att frågan ännu inte nått sin slutliga lösning. 

 

 

Medlemskap i organisationer och deras funktionärer 

Den allmänna samhällsutvecklingen har medfört att intresset för medlemskap och engagemang i 

olika organisationer minskat i stort sett oavsett vilket område det gäller. Med detta har följt att 

ideella insatser i föreningslivet också minskat i omfattning. Det gäller även engagemang som 

funktionär i föreningar. Ett undantag utgör ofta barnfamiljer där barnen ägnar sig åt framför allt 

idrott och där föräldrarna, frivilligt eller mer eller mindre obligatoriskt engagerar sig i idrottsklubben 

eller -klubbarna. 

Engagemanget bland ungdomar för båtliv dalade långsamt men stadigt fram till mitten av 2020-talet. 

Båtklubbar och andra som erbjöd de yngsta grundläggande seglingsutbildning i seglarskolor såg 

visserligen en god efterfrågan, men alltför få av dessa ungdomar fortsatte att odla sitt intresse och då 

mer med segling som tävlingsidrott. Kanske var det mera så att föräldrarna ville ge barnen en 

sysselsättning under sommarlovet än att barnen själva efterfrågade en kurs i Optimistjollesegling. 

Och när det gått ett par är tog den diversifiering av fritidsintressen som karaktäriserade 

samhällsutvecklingen överhanden. Kanske bidrog det förhållandet att föräldrarna inte hade egen båt 

till att fritidsintresset båtliv kom till korta. För Kryssarklubbens del var ”konkurrensen” hård över 

landet eftersom många båtklubbar också hade ambitionen att rekrytera ungdomar via satsningar på 

segelskoleverksamhet. I nästa steg var därför oftast SXK inte det naturliga alternativet för de som 

fortsatte segla. 
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Så småningom insåg organisationerna inom SXK dessa problem och började under andra halvan av 

2020-talet att mera systematiskt följa upp satsningarna på seglarskolorna. För Kryssarklubbens del 

kom segelfartygsverksamheten i Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola att bli en av 

nycklarna till framgång liksom den breddade verksamheten på Malma kvarn som under 2020-talet 

blev en angelägenhet för hela föreningen. Så idag har inflödet av yngre medlemmar i SXK ökat efter 

en period av nedgång. 

De förändringar som skett i båtlivet fram till 2030 har på samma sätt, och kanske i än högre grad, 

inneburit att incitamentet för medlemskap i båtorganisationerna i allmänhet minskat. 

Organisationerna och deras verksamhet, medlemsnyttan, är uppbyggda på innehavet av båt och när 

detta försvann föll också grundbulten för medlemskap. Värst utsatta har båtklubbar varit och särskilt 

sådana som ägt eller förvaltat båthamnar där efterfrågan på båtplatser minskat. Detta har i sin tur 

drabbat de regionala länsvisa båtförbunden och ytterst Svenska Båtunionen. Förmågan till 

anpassning på båtklubbsnivå har varit avgörande för båtklubbarnas existens. 

Parallellt med att medlemskapet blev mindre attraktivt blev det än svårare att rekrytera funktionärer 

och genomsnittsåldern på funktionärer steg. Redan i slutet av 2010-talet började en aktiv satsning 

inom SXK på alla nivåer för att främja intresset för att åtaga sig uppdrag i organisationen. Det tog 

dock tid att vända utvecklingen trots ambitiösa satsningar i kretsar och Riksorganisation och 

fortfarande utgör funktionärsfrågan den kanske enskilt viktigaste organisationsfrågan att hantera. 

Bristen på tid och bredden på olika intressen hos den enskilde slår igenom även här. 

SXK :s grundläggande verksamhetsidé bygger på att det finns ett tidlöst intresse för turist- och 

långfärder till sjöss. Den verksamhetsidén har visat sig vara hållbar även i en tid där det är färre 

människor som äger en långfärdsbåt och har båtliv som något av en livsstil. Genom att tidigt gripa sig 

an en långsiktig och ibland rätt så krävande verksamhetsmässig och organisatorisk anpassning till 

förändrade förutsättningar har SXK utvecklat sin medlemsnytta så att föreningen är fortsatt attraktiv 

för medlemskap. Flera kretsar har etablerat en verksamhet som attraherar även de som inte äger en 

egen båt men som är intresserade av turistfärder till sjöss, och som medfört att fler medlemmar 

förblir medlemmar även när de sålt sin båt på äldre dagar.  Så även om antalet medlemmar gått ner 

och kostymen behövt anpassas så har SXK år 2030 inte drabbats lika hårt av minskat båtägande som 

många båtklubbar där själva båtägandet är direktkopplat till medlemskapet. Och de, även om de är 

färre än tidigare, som fortfarande har båten och turist- och långfärder till sjöss som dominerande 

fritidsintresse, ser fortfarande medlemskap i SXK som något av ett ”måste”.  Ökat allmänt 

miljömedvetande har medfört bättre förutsättningar för en organisation som SXK att bedriva 

framgångsrik opinion för båtturism som en långsiktigt hållbar och miljövänlig form av turism. SXK har 

tappat medlemmar trots anpassning av organisation och verksamhet till en mindre medlemskader 

och till förändrade attityder till båtliv och båtägande, men förändringsarbetet har resulterat i bl a ett 

mindre medlemstapp än i många andra organisationer i ”förenings-Sverige”. De sammanfattade 

erfarenheterna från de senaste tio åren fram till 2030 pekar entydigt mot att SXK utifrån sin 

verksamhetsidé måste värna en organisationskultur som bejakar ett fortlöpande anpassnings- och 

utvecklingsarbete. Annars finns risk för stagnation och att SXK blir omsprungen av verkligheten när 

man blickar fram emot nästa decennieskifte 2040. 

 

Den digitala världen 

Redan i slutet av 2010-talet hade det stora flertalet svenska tillgång till Internet och 

användarfrekvensen men lägst i äldre åldersgrupper. Under 2020-talet fortsatte utvecklingen och 
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alltfler tjänster tillhandahölls och kunde uträttas på nätet. Samtidigt fanns en viss motreaktion mot 

att olika leverantörer och myndigheter överlät arbete på konsumenterna vilket pekade på behovet 

av en viss moderation i digitaliseringen. Det uppkopplade robotsamhället saknade, tyckte många, ett 

mänskligt ansikte. 

Kryssarklubben var med nytt medlemsystem och ny web väl rustad i denna utveckling. Tjänster 

kunde hanteras av medlemmarna själva och under 2020-talet skedde ytterligare utbyggnader genom 

att mer medlemsnytta kunde tillhandahållas digitalt. I viss utsträckning innebar denna centralisering 

att motivationen att tillhöra en krets sjönk, framför allt i fråga om nyrekryterade medlemmar, som 

hade mindre tid och intresse för kretsarnas sociala funktion. Nu, 2030, lägger därför kretsarna större 

insatser på att utveckla den lokala och regionala upplevelseturismen och att marknadsföra denna, 

både gentemot egna medlemmar och potentiella. Här spelar samspelet med Riksorganisationen en 

viktig roll, inte minst när det gäller att attrahera utländska medlemmar. 

 

    

      

 

SXK:s anpassning till det nya båtlivet 

I detta avsnitt försöker Framtidsgruppen dra slutsatser av scenariot för 2030 om hur utvecklingen 

påverkar SXK och hur SXK skall kunna anpassa sig till de gradvisa förändringar som kan förutspås. 

Fokus ligger på medlemsnyttan och hur föreningen genom anpassning av denna fortsatt skall vara 

relevant och attraktiv för det aktiva båtlivet. 

Avsnittet skall alltså läsas, inte med dagens ögon, utan med bakgrund i den förändringsprocess vi kan 

föreställa oss från i morgon till år 2030 och som skisserats i scenariot i föregående avsnitt. 

Efter några ord om medlemsnyttans karaktär och vad som konstituerar förändringarna anges tre 

huvudområden för satsningar på medlemsnytta i framtiden (upplevelser, utbildning, miljö) varefter 

ett antal särskilda områden kommenteras. Slutligen anges vilken medlemsnytta som torde kunna 

avvecklas i sinom tid. 

Framtidsgruppen ser mot bakgrund av de förändringar i båtliv och samhälle vi kan skönja ett behov 

av anpassningsåtgärder inom SXK. De kommande åren framtill fram till SXK:s 100-årsjubileum 2023 

är en lämplig period för anpassning, omställning och utveckling inom SXK.   

 

Medlemsnytta 

Begreppet medlemsnytta spelar med all rätt en central roll i medlemsbaserade föreningars tänkande 

kring verksamheten eftersom det är grunden för föreningens existens.  Samtidigt kan begreppet 

ibland framstå som diffust och kan vara både direkt och indirekt. Vidare fäster medlemmar olika vikt 

vid olika komponenter i medlemsnyttan beroende på sin individuella situation och individuella 

preferenser. 

För SXK:s del kan man definiera medlemsnyttan som hänförligt dels till båten och båtägaren, dels till 

båtlivets upplevelser av skilda slag till sjöss och i hamn. Ur ett medlemsperspektiv kan medlemsnytta 
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beskrivas som det bedömda värdet av att vara medlem i SXK och SXK-krets. Ett högt värde är en 

förutsättning för att den enskilde för det första ska vilja bli medlem, och sedan också vilja fortsätta 

att vara medlem.  

I det scenario som skisserats för år 2030 kommer det individuella båtägandet till betydande del att 

ha ersatts av ett kollektivt ägarskap i form av båtar som hyrs ut och sannolikt i begränsad 

utsträckning av också båtpooler av olika slag. Båtägaren är inte i samma omfattning som tidigare 

längre en fysisk person knuten till den båt han eller hon färdas i. Den medlemsnytta som är knuten 

till ägandet av en båt upphör och därmed också detta som motiv för medlemskap i SXK. 

 Här skall än en gång understrykas att minskningen av ägarskap är ett gradvist förlopp och inte något 

som sker över en natt. Det kommer alltid, om än i mindre omfattning, att finnas båtfolk som vill äga 

sin båt och uppskattar den frihet och de fördelar som ägarskapet ger. 

Vi återkommer till de konkreta konsekvenserna av detta senare (se ”Utfasning av medlemsnytta”). 

 

Båtlivets upplevelser 

Vi föreslår att Kryssarklubben fokuserar på tre huvudområden när medlemsnyttan i det nya 

båtlivslandskapet skall utvecklas: 

 Upplevelser 

 Utbildning 

 Miljö 

Denna fokusering innebär inte att all annan form av medlemsnytta skall bort, detta med undantag av 

vad som nedan kallas utfasning. I princip medför alla aktiviteter SXK bedriver direkt eller indirekt 

medlemsnytta mer eller mindre per definition varför de tre prioriterade områdena ovan är en 

markering av vad vi bedömer är huvudkomponenter i en överlevnadsstrategi. 

 

Upplevelser som medlemsnytta 

Vi har i det föregående visat att växande motiv för människor att ägna sig åt båtliv också framdeles är 

friluftsintresse naturupplevelser och båtturism. Medlemsnyttan blir i det perspektivet faktorer som 

underlättar och utvecklar förutsättningarna för sådana upplevelser.  

Medlemsnytta inom detta område kan ha stora individuella variationer beroende på personligt tycke 

och smak, i vilken del av landet man bor, i vilket skede av livet man befinner sig etc. Därför behöver 

man identifiera faktorer och åtgärder som kan ha så bred tillämpning som möjligt. Delvis handlar 

detta om att förstärka och utveckla befintliga aktiviteter. Det bör ske med utgångspunkt i att 

efterhand som tiden löper och fler får begränsade erfarenheter av långfärder – eller i varje fall längre 

färder minskar - så ökar behovet av kunskaper om båthantering inte minst ”when the going goes 

tough”, navigation i lägen när plottern fallerar, om skärgårdsleder och ankarplatser och förtöjningar 

och om farvatten och färdmål ”längre bort”. Under avsnittet ”Utbildning som medlemsnytta” nedan 

behandlas en del av dessa förutsättningar.  
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Eskaderverksamhet  

Ett sätt att dels kompensera för bristande erfarenhet är att delta i eskaderfärder. Friheten att välja 

färdvägar och färdmål blir mindre, men säkerheten och möjligheterna att lära av andra ökar. SXK bör 

på sikt kunna öka medlemsnyttan i det nya landskapet genom att erbjudas medlemmarna ett ökande 

utbud av eskadrar i form av fler mål, både i Sverige och utomlands, olika kompetensnivåer och 

renodlade motorbåts- respektive segelbåtseskadrar eller blandade eskadrar. 

Det torde vara relativt enkelt att hantera tillväxt på detta område genom att man har en tydlig 

efterfrågebild och kan anpassa utbudet efter marknadsförutsättningarna. Därigenom kan man enkelt 

parera om prognoserna på förändringar inte stämmer. Eskadrarnas utformning kan vidareutvecklas 

för ökad medlemsnytta så att eskaderutbudet breddas och innehåller eskadrar både till sjöss och till 

lands, både i  hemmavatten och längre bort, både i skärgårds- och havsområden, i insjöar och 

kanaler, i egna båtar och i hyrda båtar.  Landeskadrar kan utformas t ex som förberedelser till 

kommande eskadrar i båt, eller som besök på särskilt intressanta färdmål, båtmässor mm, som 

studiebesök i nya/ombyggda hamnar, eller som besök hos, och utbyte med andra SXK-kretsar.  

Detta är en verksamhet som det borde vara möjligt att ta något mera betalt för än i dag – man kan se 

en parallell till en guide i turistverksamhet. Därmed skapas också möjlighet till arvodering av 

eskaderledare som organiserar resan. 

 

Seglingsbeskrivningar mm 

SXK har av tradition haft en omfattande produktion av seglings- och hamnbeskrivningar som 

publicerats i tryckt form, som pärmar, böcker mm. Med den begränsade erfarenheten hos båtfarare 

som inte har egen båt och tillbringar ganska kort tid till sjöss i hyrd båt/poolbåt ökar sannolikt 

efterfrågan på information som underlättar framförande av båtar längs kusten, i skärgård och på 

kanaler. Man kan hävda att moderna navigationshjälpmedel är tillräckliga för säker framfart. Men 

samtidigt finns alltid risken att navigatorn slutar fungera av ett eller annat skäl. SXK har all anledning 

att utveckla information i seglingsbeskrivningar om gamla skutleder längs kusten, om sjömärken och 

fyrar som avvecklats, om sightseeingmål längs färdvägarna, tips om naturupplevelser och självfallet 

information om bojar, ankrings- och förtöjningsplatser inklusive säkerhet för väder och vind. 

Informationen kommer i stor utsträckning att digitaliseras kostnadsskäl, av uppdateringsskäl och för 

möjligheterna att knyta den till medlemskap. En engelsk version bör övervägas (se avsnittet om 

Utländska båtar nedan). Liksom för trycksaker bör man kunna ta betalt för produkten och likväl se 

den som medlemsnytta. 

Också i detta fall bör det vara möjligt att anpassa utgivning/försäljning till marknadsutvecklingen och 

att prioritera geografiskt. 

 

Förslag 

Utdrag ur SXK stadgar, § 16”Nämnder är organ under styrelsen med uppgift att 

utveckla de intresseområden som följer av § 1.” I § 1 kan läsas ”…navigationskunnande 

samt spridande av kännedom om farvatten och hamnar”. Riksorganisationen föreslås, 

med hänsyn till den ökade vikt som dessa områden kommer att ha framdeles, att 
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vidga uppdraget till nämnden för utbildning och hamn- och farledsnämnden, samt att 

inrätta en ny nämnd för båtturism inriktad på färdmåls- farvattens- och 

färdvägsbeskrivningar. Informationsnämnden blir i sammanhanget en naturlig 

samarbetspartner.  

 

24-timmarssegling 

Det kan vara värt att pröva om den tendens som finns att fritidssysselsättningar och tävlande alltmer 

kommer att gå i symbios i framtiden. Här kan man tänka sig ett SXK-samarbete med båtuthyrare som 

på för- och eftersäsong kan finna en marknad för korttidsuthyrning i samband med 12-, 24- och 48-

timmarsseglingar Upplevelsen av denna typ av tävlande bör ligga väl i linje med utvecklingen och 

skulle kanske kunna generera en återgång också till två- eller flerdygntävlande. 

Liknande aktiviteter borde kunna utvecklas för motorbåtar. 

Nedan noteras också möjligheten att utländska båtägare skulle kunna delta. Det torde främst vara 

aktuellt i Öresund och på västkusten. 

 

Båtmöten 

Rikseskadrar har, även i en tid med minskat individuellt båtägande, en funktion som ett samlat 

båtmöte för hela SXK och som manifestation av SXK:s grundläggande verksamhetsidé, ”turist- och 

långfärder till sjöss”.  Även ur allmän marknadsföringssynpunkt är rikseskadrar värdefulla. 

Marknadsvärdet skulle kunna förstärkas om fartyg från Stiftelsen SXK:s seglarskola deltar i 

rikseskadrar. 

Regionala båtmöten, där ett antal närliggande kretsar tillsamman arrangerar båtmöten för sina 

medlemmar skulle sannolikt kunna bli attraktiva och ha god medlemsnytta. Sådana båtmöten skulle 

stärka banden mellan regionala kretsar och stimulera ökad kretssamverkan också i andra 

sammanhang. 

  

Förslag 

Medlemsnytta i form av upplevelser har en central plats i SXK och inte minst i de 

regionala kretsarna. Riksföreningens styrelse föreslås tillsätta en arbetsgrupp med ett 

tydligt kretsinslag som i samverkan med de nämnder som är aktuella konkretiserar 

begreppet Upplevelser som medlemsnytta ytterligare. En rapport från gruppen bör 

sedan ligga till grund för arbete på ett Rådslag exempelvis våren 2020. 

 

 

 

Marknadsföring av upplevelsebaserad medlemsnytta 
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Det har varit tämligen uppenbart vad dagens medlemskap i SXK innebär och den naturliga 

målgruppen för rekrytering av medlemmar har varit båtägare. Mässor har t ex därmed varit en 

naturlig träffpunkt för medlemsrekrytering. 

Framtidens medlemsrekrytering blir sannolikt mer komplicerad. Det blir mindre självklart att 

båtlivsintresserade i framtiden besöker mässor eftersom deras intresse i mindre utsträckning är 

båtar och båttillbehör och mera dess användning. Å andra sidan kan utvecklingen medföra att också 

båtmässor blir mera upplevelseorienterade för att möta efterfrågan på sådana tjänster. Det finns 

därför ingen anledning för SXK att avstå från mässengagemang i varje fall intill dess 

marginalkostnaden för deltagande blir högre än marginalintäkten. 

Däremot behöver traditionella marknadsföringskanaler kompletteras och marknadsföringen bli 

tydligt resultatorienterad. Utvecklat samarbete, dels internt inom SXK, dels externt med partners 

som båtuthyrare, försäkringsbolag, sjöräddningens aktörer m fl torde vara ett sätt att öka effekten i 

marknadsföringsinsatserna. Också båtklubbar bör kunna vara samarbetspartners, särskilt för 

kretsarna. 

Förslag 

Riksstyrelsen fattar tämligen omgående beslut om utveckling av (långsiktig) strategisk 

marknadsföringsplan med en tidshorisont på fem år och med beaktande av 

transformeringen av båtlivet. Uppdraget bör ges till antingen en särskild arbetsgrupp, 

eller om det bedöms lämpligt, något befintligt organ typ kommunikationsgruppen. 

Rapportering av uppdraget sker under 2019. 

 

 

Utbildning som medlemsnytta 

En förutsättning för att båtlivet skall bli den upplevelse som avses är att båten, vare sig det är en 

motorbåt eller en segelbåt inte utgör en begränsning till följd av bristande förmåga att hantera den.  

Som visats innebär det minskande ägandet och begränsningar i den tid som tillbringas till sjöss att 

erfarenheten av att hantera båt minskar. Detta kan till del ersättas med utbildning (men ytterst 

består erfarenhetsbaserad kompetens i att till sjöss utsättas för och lära sig behärska olika 

situationer) och kraven på kunskaper kommer att ställas av båtuthyrare, försäkringsbolag, 

förhoppningsvis av båthyraren själv och av myndigheter. I praktiken talar vi om ett betydligt bredare 

anslag i utbildningshänseende än i dag.  

SXK arbetar redan med utbildningsfrågor på kretsnivå, antingen i egen regi eller i samarbete med t ex 

bildningsorganisationer. De stor ”egenregiverksamheterna” på området äger rum i Västkust- och 

Stockholmskretsarna. Vidare drivs Malma kvarn av Stockholmskretsen, men med möjlighet för andra 

kretsar att ha deltagare (ehuru sällan utnyttjat) och i Göteborg finns inom en separat stiftelse, 

Svenska Kryssarklubbens seglarskola med segelfartygen Gratia, Gratitude och Atlantica. 

För att efterhand bredda utbudet av utbildning till något mer än de traditionella Nfb-intygen och 

skapa en geografisk spridning som ger SXK en tydlig utbildningsprofil behövs ett samlande begrepp. I 

samband med utredning av Malma kvarns framtid har föreslagits att man skall skapa ett ”Yacht 

Training Centre” där. För att konkretisera har tänkbara utbildningar exemplifierats med 

 Seglarskola för segling av större båt 
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 Manöverövningar för segelbåt 

 Manöverövningar för motorbåt 

 Praktisk skärgårdsnavigering med och utan elektroniska hjälpmedel 

 Nattnavigering 

 Sjömanskap 

 Sjösäkerhet 

 Coaching i kundens motor- eller segelbåt 

 Hårt väder till sjöss – teori och praktik 

 Simulatorträning i internationella sjövägsregler 

 Simulatorträning i navigation i hårt väder 

 Maskin-, el- och felavhjälpningskunskap i praktisk tillämpning 

 Kurser för NFB-intyg (intensivkurser) 

 Fartygsbefäl klass VIII 

 Maskinbefäl klass VIII 

 Kurs för gästhamnschefer 

 Kurs för gästhamnsassistenter 

 

Men man kan vidga och lyfta upp detta koncept Yacht Training Centre som en beteckning på hela 

SXK:s utbildningssatsning utan att för den skull förminska Malma kvarns roll. Malma kvarn kan vara 

den samlade organisationens huvudsäte för utbildning, medan man samtidigt kan etablera konceptet 

regionalt i samarbete med intresserade kretsar, t ex SXK Yacht Training Centre Öresund eller SXK 

Västra Mälaren Yacht Training Centre. Inget hindrar då att t ex viss utbildning bedrivs helt eller i vissa 

delar regionalt och i samarbete med Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola och även vid 

behov i samarbete med externa parter under detta varumärke, medan annan utbildning lokaliseras 

till Malma kvarn även för kretsarna. Eftersom detta är en intäktsgenererande verksamhet skapas 

också förutsättningar att arvodera funktionärer i kretsarna som engagerar sig i verksamheten.  

En specialfråga utgör NFB:s intygsflora. Den är i princip utbudsorienterad i form av ett antal intyg 

som har begränsade horisontella kopplingar och framstår mera som ett antal stuprör. Med den 

utveckling man kan förutspå av båtlivet skulle denna flora behöva utvecklas med 

marknadsorientering som kriterium.  

 

Förslag 

Riksstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som i nära samverkan med den redan 

etablerade Malma kvarn-gruppen utvecklar ett konkret förslag avseende varumärket 

Yacht Training Centre (eller eventuellt någon annan beteckning med samma innehåll). 

Målet föreslås bli att årsmötet 2019 tar i varje fall principiell ställning till satsningen 
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och att ägandet av valt varumärke säkras snarast därefter. En större lansering av ett 

helt nytt utbildningskoncept skulle kunna ske vid 100-årsjubileet 2023, då också 

marknaden bedöms ha mognat. 

Vidare föreslås att Program- och utbildningsnämnden åter aktiveras med tonvikt på 

utbildningsfrågorna och utgör en referensgrupp för den föreslagna arbetsgruppen i 

syfte att säkerställa en aktiv medverkan och förankring på kretsnivå. 

När det gäller Nfb:s intyg behöver SXK Riks följa en process som tagit sina första steg i 

utvecklingsspåret och SXK:s representanter i styrelsen ges i uppdrag att hålla tryck i 

denna process tillsammans med övriga huvudmän för Nfb. 

 

 

 

Miljö som medlemsnytta 

Det tredje huvudområdet för medlemsnytta är miljöfrågorna. Här är det en blandning av direkt och 

indirekt medlemsnytta. Den direkta medlemsnyttan består i engagemang i sådana miljöfrågor som 

direkt påverkar den egna friluftsupplevelsen medan indirekt medlemsnytta är en motsvarighet till 

det som i företagsvärlden kallas Corporate Social Responsibility (CSR) eller företagens 

samhällsansvar. På samma sätt bör SXK ta ett samhällsansvar genom engagemang på miljöområdet 

vilket återfaller positivt på medlemmarna och skapar respekt för hela SXK, organisationerna inom 

SXK och för de enskilda medlemmarna vare sig de har båt eller inte. 

Miljöåtgärder av olika slag blir sannolikt allt aktuellare och allt mer genomgripande. Det är viktigt att 

SXK följer miljöutvecklingen mycket noga, och tidigt kan agera och delta i debatten så att tex 

åtgärder på miljöområdet blir effektiva och så att åtgärder av mer symbolisk karaktär men som skulle 

drabba båtliv och båtturism kan motas i grind så tidigt som möjligt. 

Generellt bör SXK höja sin miljöprofil, vara opinionsbildande samtidigt som man tar tillvara båtlivets 

intressen vilket gagnar båda aspekterna på medlemsnyttan, och i ökande utsträckning agera 

proaktivt. Framtidsgruppen avstår från att här närmare gå in på enskilda miljöområden utan 

förutsätter att Miljönämnden ges uppdrag härvidlag. 

 

Förslag 

Riksstyrelsen lämnar ett uppdrag till Miljönämnden att utifrån denna rapport utforma 

ett långsiktigt förslag till verksamhetsplan som har en proaktiv grundsyn och med 

fokus på de miljöer där framtidens båtliv kan väntas utspela sig. Särskild 

uppmärksamhet bör inriktas på ”Corporate Social Responsibility”-aspekter. 

 

Utländska gäster 

Ett särskilt kapitel utgör den sannolikt växande andelen utländska gäster i våra farvatten. Redan idag 

har SXK utländska medlemmar. Utländska båtar tillbringar med all sannolikhet i genomsnitt mer tid 

till sjöss hos oss än vad svenska långfärdsbåtar gör och framför allt kommer att göra. Genom att på 
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marginalen eftersträva en särskild satsning på dessa båtägares medlemsnytta kan potentialen för 

medlemskap öka. Det kan handla om språkanpassning, marknadsföring av eskadrar, inklusive 

eskadrar från respektive land till Sverige, deltagande i 24-timmarsseglingar i de delar av landet där 

transportsträckorna till tävlingen medger det. Också lokala sammanslutningar (typ SXK Cuxhafen) kan 

utgöra noder i ett internationellt rekryteringsnätverk som har starkare förankring än SXK:s ombud 

utomlands. För SXK-medlemmar i grannländerna kan tänkas att SXK-aktiviteter, kanske en årligen 

återkommande aktivitet, arrangeras i respektive land som samarrangemang av berörd krets/berörda 

kretsar och riksföreningen. 

 

Förslag 

I anslutning till övrig planering bearbetas också möjligheterna att öka medlemsnyttan 

för utländska medlemmar genom anpassning av (delar av) verksamheten och genom 

att skapa närhet på hemorten utomlands till SXK. 

 

Verksamhet för ungdomar och unga vuxna 

Ungdomsverksamhet är ett komplext område. Den ungdomsverksamhet som bedrivs idag är 

huvudsakligen knuten till Malma kvarn och den utbildning som Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens 

Seglarskola bedriver ombord i skolfartygen Gratia, Gratitude och Atlantica. Några kretsar bedriver 

också egen ungdomsverksamhet. Den i och för sig omfattande seglarskole- och seglarkursverksamhet 

som bedrivs i landet och riktar sig till barn och ungdomar från sjuårsåldern organiseras framför allt av 

båtklubbar och är huvudsakligen inriktad på jollesegling. 

Även om ”turist- och långfärder till sjöss” inte är särskilt aktuellt för barn och ungdomar annat än 

som möjligen deltagande i båtlivsaktiviteter tillsammans med föräldrarna, fyller ungdomsverksamhet 

i SXK en funktion. Rätt utformad kan den bidra till ett båtlivsintresse som inte i första hand fokuserar 

på segling som idrott, som det ofta blir i båtklubbars barn- och ungdomsverksamhet, utan mera på 

båtliv som en sund och upplevelserik fritidssysselsättning. En naturlig stege för barn- och 

ungdomsverksamhet i SXK skulle kunna vara ”grundutbildning” på seglarläger på Malma Kvarn, 

”fortsättningsutbildning” i flera steg på skolfartygen hos Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens 

Seglarskola, och sedan kanske medlemskap i SXK-krets förutsatt att där bedrivs någon form av 

verksamhet för äldre ungdomar och ”unga vuxna”. Några kretsar, framför allt de som finns i 

skärgårdsområden, torde ha vissa förutsättningar att långsiktigt bedriva attraktiv verksamhet för 

äldre ungdomar och unga vuxna med ”mindre långfärdsbåtar” typ ”IF-båt”, eller möjligen båtar kring 

30 fot, som ”utbildnings- och övningsplattformar”, och som kan hyras av båtlösa medlemmar som 

”medlemsförmån”. Den typen av medlemsförmån blir relativt sett mer värdefull när benägenheten 

att äga en egen båt minskar. Särskild verksamhet för ”äldre ungdomar” och ”unga vuxna” skulle 

också kunna byggas in i verksamheten vid ett nytt ”SXK Yacht Training Centre”. Att bedriva en mer 

omfattande generell ungdomsverksamhet med aktiviteter året runt torde inte vara realistiskt för 

flertalet kretsar medan verksamhet för ”unga vuxna” är en utvecklingsbar del av verksamheten i 

många kretsar.    

 

Förslag 
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En arbetsgrupp får i uppdrag att analysera frågan om verksamhet för ungdomar och 

unga vuxna, dess syfte, konkurrenssituationen, och geografiska och andra 

förutsättningar i landet samt komma med förslag till verksamhet i enlighet med SXK:s 

ändamålsparagraf.  

 

 

Medlemmar som ej tillhör krets 

En betydande del av Kryssarklubbens medlemmar har valt att inte tillhöra någon krets. När 

medlemsantalet sjunker och om särskilda åtgärder inte sätts in för att få fler utan kretstillhörighet att 

bli kretsmedlemmar finns det en påtaglig risk att medlemstappet blir större i denna grupp som 

omfattar cirka 30 procent av de fullbetalande medlemmarna om inga åtgärder vidtas. När 

medlemsstatistiken indikerar en sådan utveckling krävs särskilda åtgärder för att nå denna grupp. 

Därvid är de förslag till utveckling av medlemsnytta lika relevanta för dessa medlemmar som 

kretsmedlemmar. Uppgiften blir sålunda i princip att kommunicera/marknadsföra samma budskap 

som till kretsmedlemmar. Med en bred, anpassad regional kretsverksamhet med verksamhet för 

både båtägare och icke båtägare, bör det vara naturligt med ett medlemskap i SXK som inkluderar 

kretsmedlemskap. Ett skäl till medlemskap i enbart riksföreningen kan vara att man av olika 

anledningar inte ser sig som ”aktiv båtmänniska” men sympatiserar med SXK:s verksamhetsidé och 

vill stödja SXK som opinionsbildande organisation och företrädare för båtlivets intressen. Ett annat 

kan vara att man inte känner till den verksamhet som bedrivs i kretsarna, eller tycker att den inte har 

sådant innehåll eller sådan kvalitet att den motiverar ett kretsmedlemskap.   

 

Förslag 

Riksstyrelsen tar initiativ till en kommunikations- och åtgärdsplan inriktad på att få 

icke kretsmedlemmar att bli kretsmedlemmar. Planen utarbetas lämpligen så snart 

som möjligt i samverkan mellan Riksföreningen och kretsarna. Planens innehåll 

aktiveras därefter omgående 

 

Funktionärer 

Frågan om hur man rekryterar och behåller funktionärer är egentligen inte någon framtidsfråga av 

det mer visionära slag som Framtidsgruppen har i uppdrag att söka identifiera. Inte desto mindre är 

det en lika viktig fråga framåt i tiden som idag. Det är ju tillgången på funktionärer som ytterst är 

gränssättande för aktivitetsnivån. Det är väl bekant att medelåldern bland funktionärer har en 

stigande tendens beroende på bland annat att människor är allt äldre friskare och allt aktivare högre 

upp i åldrarna, att äldre generationer av tradition haft större benägenhet att åta sig ideella uppdrag 

än yngre inom föreningslivet, och att äldre/pensionärer lättare disponerar över sin tid och därmed 

kan åta sig funktionärsuppdrag. Många äldre har också varit SXK-medlemmar under många år och 

har båtliv som dominerande intresse och något av en livsstil. 

Vi tror att man bör identifiera två olika huvudgrupper av funktionärer – specialistfunktionärer och 

allmänfunktionärer. Specialistfunktionärer har en särskild spetskompetens på något område, ofta på 

grund av sitt yrke och får då en naturlig inriktning för att täcka ett visst behov. Allmänfunktionär kan 

fullgöra uppdrag av olika karaktär och omfattning på i kretsar och riksförening. 
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Generations- och tidsfaktorn talar för att rekrytering av funktionärer kommer att bli svårare 

efterhand. Kanske får man inom SXK vara beredd att i större utsträckning försöka utveckla 

intäktsbringande aktiviteter så att man kan köpa den kompetens som specialistfunktionärer idag 

tillhandahåller ideellt. För allmänfunktionärer, där urvalet sannolikt är större, kan man dels tänka sig 

att uppdrag delas på fler personer, dels att det skapas möjlighet till funktionärsutveckling med t ex 

någon form av ”karriärstege” som innefattar uppdrag både på kretsnivå och i riksorganisationen. Det 

kan för att få medlemmar att ta funktionärsuppdrag också skapas flera och mindre betungande 

funktionärsuppdrag, t ex som ”aktivitetsvärd” för en enstaka föreläsning/aktivitet, som 

”projektledare” för ett avgränsat projekt av något slag, eller som ”arrangemangsansvarig” för en 

årligen återkommande aktivitet som jullunch, årsmöte, båtträff, etc. Det finns en risk att begränsad 

tillgång till funktionärer medför allt för stor belastning på styrelsemedlemmar varför det är angeläget 

att eftersträva spridning av funktionärsuppdragen också till medlemmar utanför styrelserna.   

För att kunna rekrytera, behålla och utveckla funktionärer bör riksföreningen i samverkan med 

kretsarna och nämnderna initiera ett system för funktionärsstöd. Ett sådant system bör innefatta 

insatser på områden som ”introduktion av nya funktionärer”, utbildning och andra 

utvecklingsinsatser”, ”belöning och arvodering av funktionärer”, ”samverkan och kommunikation 

inom SXK”, samt ”kansli- och övrigt stöd till SXK-funktionärer”. 

 

Förslag 

En arbetsgrupp med representanter för riksorganisationen, kretsar och nämnder 

bildas för att med bl a ovanstående allmänna reflexioner som bakgrund utveckla 

förslag till dels en långsiktig strategi för funktionärsrekrytering, dels ett system för 

funktionärsstöd och funktionärsutveckling. 

 

Opinionsbildning och marknadsföring 

Detta handlar om att externt höja Kryssarklubbens profil vilket dels i sak påverkar frågor inom 

organisationens kompetensområde, dels härigenom också marknadsför organisationen bland 

potentiella medlemmar.  

Generellt måste frågor som man satsar på vara tillräckligt ”stora” och ha en varaktighet i tiden. 

Områden som kanske har bäst förutsättningar därvidlag är sjösäkerhet och miljö, men också frågor 

som handlar om båtturismens villkor. Genom proaktivt agerande, uthållighet och med en 

genomtänkt långsiktig kommunikationsplan för de frågor man väljer ut inom dessa områden kan man 

uppnå de båda mål man eftersträvar, sakpåverkan och marknadsföring av organisationen. 

Samtidigt som man arbetar efter en långsiktig plan måste man vara flexibel och beredd att ge sig in i 

opinionsbildning och debatt kring frågor som med kort varsel kan bli aktuella inom Kryssarklubbens 

kompetensområde. 

Det kan självklart aktualiseras frågor där Kryssarklubben med fördel kan agera på regional och lokal 

nivå och där också direkt berörd krets kan höja sin profil. Båtpolitiska frågor som aktualiseras i något 

enskilt kretsområde kan vara av nationellt intresse och bör då hanteras i samverkan mellan 

riksförening och krets. Aktiv opinionsbildning och deltagande i den båtpolitiska debatten är dels ett 

sätt att bevaka båtlivets och båtturismens intressen, och kan också vara en väg att öka intresset för 

medlemskap i SXK.  



 

21 

I den medlemsnära verksamheten, främst i kretsarna, drivs en rad aktiviteter, som inte är helt känd 

bland våra egna medlemmar och särskilt inte bland tänkbara nya medlemmar. Här skulle en god 

information kunna ge ett fler deltagare och fler engagerade medlemmar. Kretsarna är inte tillräckligt 

stora för att fullt ut genomföra detta på egen hand utan skulle behöva stöd från riksföreningen i 

arbetet med att informera och attrahera medlemmar och deltagare. 

 

Förslag 

De olika organ inom Kryssarklubben som sysslar med information och kommunikation 

bör av Riksföreningens styrelse ges konkret uppdrag att skapa mekanismer för 

hantering av här åsyftade strategiska opinionsbildningsinsatser. Det bör ankomma på 

Riksföreningens styrelse att dels identifiera långsiktiga opinionsbildningsfrågor, dels i 

samverkan med kretsarna och nämnderna ” gripa tillfällen i flykten” vad gäller 

möjligheter till opinionsbildning, marknadsföring och information.  

 

Kretssamverkan – samverkan inom SXK-familjen 

Det finns flera drag i utvecklingen som talar för att det krävs en närmare samverkan mellan kretsarna 

och Riksorganisationen, men också kretsarna sinsemellan. Självfallet måste de olika kretsarnas 

skiftande storlek beaktas och de områden som anges nedan måste anpassas efter dessa 

förutsättningar. Kretssamverkan om t ex eskadrar av olika slag, aktivitetsutveckling, 

funktionärsutbildning, föreläsare, mm, kan bidra till ökad medlemsnytta och gemenskap. 

Ett krympande medlemstal kan kräva organisatorisk samverkan på olika sätt. Det är inte uteslutet att 

utvecklingen kan bli sådan att kretsar måste aktualisera sammanslagning eller andra 

samverkansformer. I stora kretsar kan ”filialverksamhet” bidra till ökad aktivitet och generera 

medlemsnytta i delar av ett kretsområde. 

Ökad samverkan mellan riksföreningens nämnder och kretsarna kan generera aktiviteter på kretsnivå 

som innebär ökat aktivitetsutbud och större medlemsnytta.   

Framtidens medlemsackvisition måste ske i samverkan mellan Riks och kretsarna som producerar 

viktig medlemsnytta vilken sedan förvaltas av kretsarna och utnyttjas för marknadsföring med stöd 

av Riks och gärna i aktivt samarbete med båtklubbar. 

Den medlemsnytta som ligger i seglingsbeskrivningar mm för upplevelseturism måste utvecklas i 

samverkan mellan kretsarna och Riks. 

En aktiv marknadsföring av kretsarnas verksamhet gentemot befintliga medlemmar inom kretsens 

geografiska verksamhetsområde torde också underlättas av ökad samverkan mellan kretsarna och 

Riks när det gäller material mm. 

Om man ser kretstidningarna som ett marknadsföringsinstrument bör man på Riksnivå kunna 

producera visst gemensamt material för tidningarna avseende främst medlemsnytta. I flertalet 

kretsar är medlemstidningen den enda kontaktytan mot alla medlemmar. Många medlemmar är 

passiva medlemmar i den meningen att de sällan eller aldrig deltar i någon kretsaktivitet. En 

medlemstidning av god kvalitet som återspeglar genomförda kretsaktiviteter, informerar om 

kommande aktiviteter och har ett högt läsvärde. Den stimulerar till deltagande och ”båtturism”, är 

ett ”kitt” mellan medlemmarna och en medlemsförmån som ger kretsmedlemskapet ett mervärde.  
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På utbildningsområdet – Yacht Training Centre - kommer det att krävas en nära samverkan mellan 

kretsarna och Riks, vars utformning bestäms av hur denna verksamhet utvecklas. 

När det gäller funktionärsrekrytering kan man tänka sig ”karriärstege” som inkludera funktionärsskap 

i både krets och Riksorganisation inklusive nämndorganisationen och kanske arbetsgrupper av ad 

hoc-karaktär. 

Samarbete mellan kretsarna kommer sannolikt att behövas på utbildningsområdet liksom när det 

gäller att ta fram underlag för upplevelsematerial.  

Erfarenhetsutbyte och metodutveckling mm är liksom idag naturligt satt eftersträva för kretsarna när 

det gäller rekryteringsmetoder, programverksamhet, kretstidningsproduktion. 

 

 

 Förslag 

Samverkan bör vara tema för rådslag i Kryssarklubben vart annat eller vart tredje år. 

För att utveckla samverkansformerna bör en särskild samverkansgrupp med 

företrädare för kretsarna och Riksföreningen inklusive kansliet etableras.  

 

Samverkan med andra 
 
Som vi har beskrivit i den här rapporten kommer kraven på en organisation som vår att öka 
framöver. Vår traditionella rekryteringsbas, båtfolk med egen båt som största - och enda -
 fritidsintresse, kommer att minska och vi kommer i växande utsträckning behöva konkurrera om 
uppmärksamhet, medlemskap och engagemang.  
 
Kryssarklubben är en stor förening med många kunniga medlemmar och funktionärer men inte ens vi 
kommer att ha kunskap och kompetens inom alla områden, som intresserar våra medlemmar. Vi 
anser att ett aktivt sökande efter samverkan med andra är en bra metod för att skapa mervärden för 
våra medlemmar inom fler områden. Ett exempel kan vara samverkan med Renare Hav, som vi 
diskuterade på årsmötet 2017, ett annat kan vara samarbete med utbildningsproducenter inom 
ramen för Yacht Training Centre, som vi föreslår, ett tredje kan vara utbildning i ledarskap 
tillsammans med scouterna, som nu sker för Malma Kvarn-lägret osv. Listan på möjliga 
samarbetspartners kan göras lång. 
 
Kryssarklubben har av tradition ett gott samarbete med andra båtföreningar o dyl. Detta bör 
fortsätta och framöver kompletteras genom samverkan med föreningar o dyl. som kan tillföra 
kompetens inom andra områden av betydelse för våra medlemmar. 
 

Förslag 
 

Styrelsen uppdrar åt kansliet att inventera möjliga samarbetspartners, som kan tillföra 
Kryssarklubben kompetens, erfarenhet och kontakter inom viktiga områden för våra 
medlemmar nu och i framtiden. Styrelsen betonar att en aktiv samverkan med sådana 
aktörer på riksnivå och lokalt eftersträvas. 

 

Det digitala samhället 
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På olika ställen i rapporten har den digitala utvecklingen berörts. Det är frågor som påverkar hela 

samhället som i framtiden i praktiken kommer att förutsätta att alla medborgare kan koppla upp sig 

mot digitala tjänster av olika slag. Kryssarklubben har genom nytt medlemssystem som delvis bygger 

på interaktivitet med medlemmarna och med nya webbaserade lösningar tagit viktiga steg framåt i 

digitaliseringshänseende. Det är emellertid Framtidsgruppens bedömning att sådan anpassning 

måste fortgå kontinuerligt med ett mänskligt ansikte, och mer eller mindre kommer att beröra alla 

verksamhetsområden över tiden.  

 

Förslag 

Med hänsyn till bredden i denna utveckling bör Riksstyrelsen direkt ha ansvaret för att 

följa och utnyttja de möjligheter som framtiden kommer att erbjuda, och möjligen 

framtvinga, i digitaliseringshänseende. En stående arbetsgrupp inom styrelsen 

förstärkt med ett par kretsrepresentanter föreslås tillsättas för att övervaka relevanta 

applikationsmöjligheter och regelbundet rapportera till styrelsen. 

 

Frågor på både kort och lång sikt 

Framtidsgruppen noterar ett par betydelsefulla frågor som har bäring på både kort och lång sikt. 

Bojar 

Ett viktigt argument för medlemskap är tillgången till exklusiva Kryssarklubbsbojar. Nu talar mycket 

för att bojar som ligger ute faller under allemansrätten vilket betyder att exklusiviteten – och därmed 

också ett argument för medlemskap i SXK försvinner. Denna fråga måste behandlas i ett kort 

perspektiv eftersom den är aktuell här och nu, men har också betydelse i det långa 

upplevelseperspektivet. Här kan exempelvis fler uthamnar, gärna i samarbete med andra, vara en 

möjlighet som bör diskuteras. 

 

Båtavgift  

Efterhand som båtägandet för medlemmar i SXK minskar kommer den finansiering som båtavgift till 

Riksorganisationen att minska. Eftersom det är svårt att prognosticera vilken hastighet denna trend 

har är också dess inverkan på finansieringen svår att förutse och måste därför följas löpande också på 

kort sikt. På sikt betyder det att även om medlemsvolymen kan hållas uppe genom annan 

medlemsnytta än knuten till båtägandet måste dess inverkan på och konsekvenser för finansieringen 

beaktas. 

 

Utvecklingsindikatorer 

På flera håll i denna rapport har understrukits att utvecklingen på båtlivsområdet visar tydliga tecken 

på att i huvudsak gå i den riktning vi skisserar. Men samtidigt har vi varit tydliga med att hastighet 

och styrka i förändringsprocessen är svår att bedöma och ingen av dessa parametrar har en linjär 

funktion butan kan variera över tiden. Det är också svårt att förutsäga när i tiden olika drag skjuter 

fart. 
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Detta gör att de trender och drivkrafter som är bakomliggande orsaker till förändringarna i båtlivet 

måste följas regelbundet och systematiskt så att åtgärder från Kryssarklubbens sida kan aktualiseras 

och implementeras vid rätt tidpunkter. 

 

Medlemsutveckling SXK 

Medlemsutvecklingen följs vid varje styrelsemöte av Riksstyrelsen på kretsnivå med analys av 

förändringar. Det är sannolikt intressant att följa förändringar i gruppen ”Ej kretsmedlemmar” och 

jämföra med utvecklingen i kretsarna. 

 

 

Nybåtsförsäljning 

Statistik över nybåtsförsäljning fördelad på båtstorlekar och segel/motor. Även andra 

kategoriindelningar kan vara intressanta. 

 

 

Gästhamnsstatistik 

Årlig statistik över utnyttjandet av gästhamnar och med fördelning på svenska resp utländska båtar 

ger över tiden en bild av såväl geografiska prioriteringar som intresset för att utnyttja gästhamnar. 

 

Båtuthyrning 

I den utsträckning statistik finns tillgänglig är utvecklingen av uthyrningsverksamheten i hög grad 

relevant för satt bedöma övergången från ägande av båt till hyra av båt. 

 

Försäkringsstatistik 

Utvecklingen av ägandet bör återspeglas i försäkringsutvecklingen. Framför allt är uppsägning av 

försäkringar intressant. 

 

Statistik från Nämnden för båtlivsutbildning 

Nämnden för statistik på antal utfärdade intyg av olika slag vilket ger en bild av intresset för att vilja 

certifiera sina kunskaper. Främst intressant är förarintyg och kustskepparintyg. 

 

Båtlivsundersökningen 

Transportstyrelsen har genomfört båtlivsundersökningar under 2000-talet och den senaste år 2015. 

Man planerar att göra en ny undersökning 2020 och om tidigare mönster följs kommer den att 

publiceras i mars 2021. Det kommer då finns statistiskt jämförbart material över en längre tidsserie. 
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Övrig statistik 

Det finns sannolikt statistikproduktion hos SCB som kan vara relevant direkt eller indirekt i 

båtlivssammanhang, kanske också hos SKL. Dessutom kan ad hoc-undersökningar på universitet och 

högskolor ge relevant information. 

 

 Förslag 

Riksstyrelsen föreslås uppdra åt kansliet att på sikt inventera statistik mm som kan 

tjäna som indikatorer på utvecklingen av båtlivet. 

      Bilaga 1 

Drivkrafter och trender i samhället 

Båtlivsundersökningen 2015 och fritidsbåtsbeståndet  

Båtbestånd och båtägare 

Eftersom uppdraget ytterst avser SXK måste båtlivet definieras som den del härav som är relevant för 

SXK. Man kan ta sin utgångspunkt i Transportstyrelsens båtlivsundersökning 2015 med jämförelser 

också med tidigare undersökningar (2004 och 2010) för att få en överblick av det båtbestånd vars 

innehavare utgör SXK:s nuvarande målgrupp/medlemspotential. Den kategoriindelning som finns där 

innebär att ruffade motor- respektive segelbåtar främst är intressanta i detta sammanhang. Den 

fullständiga rapporten återfinns på Transportstyrelsens hemsida (www.transportstyrelsen.se)  

Andel hushåll som äger båt i Sverige 

2015 14% 

2010 18% 

2004 15% 

Anm. I cirka 25 procent av hushållen resp år fanns två eller flera båtar. 

Antal sjödugliga båtar i Sverige 

2015 756 500 

2010 881 000 

2004 718 000 

 

Fördelning av båtar på olika typer i Sverige 2015 

   Antal Andel (%) 

http://www.transportstyrelsen.se/
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Små båtar 1   383 600 50,7 

Dagstursbåtar2  257 500 34,0 

Ruffad motorbåt    86 500 11,4 Avsedd för övernattning 

Ruffad segelbåt, motorseglare    26 700   3,5 Avsedd för övernattning 

 Summa   756 500 100 

Vårt fokus här ligger på de två sistnämnda kategorierna, ruffade motor- och segelbåtar som alltså 

tillsammans utgör 113 200 eller 14,7 procent av alla fritidsbåtar enligt undersökningen. 

 

Båttypens andel av hela beståndet respektive år (%) 

   2015 2010 2004 

Ruffade motorbåtar  11,4 13,6 11,6 

Ruffade segelbåtar    3,5   7,1   7,7 

Att andelen ruffade segelbåtar skulle ha halverats mellan 2010 och 2015 (från 62 500 till 26 700) 

förefaller osannolikt, här torde ett mätfel, ett utskriftsfel eller möjligen en omdefinition föreligga. I 

annat fall är förändringen remarkabel. 

 

Längden på båtar som andel av hela beståndet 

  2015 2010 

0 – 5.9 m  72% 58,9% 

6 – 10.9 m  20,9% 28,7% 

11 – 15,9 m    1,7%   2,5% 

16 -    0,4%   0,5% 

Här kan man notera en betydande ökning av andelen båtar i segmentet 0 – 5,9 meter medan 

segmentet 6 – 10,9 meter minskat markant. Den förstnämnda kategorin innehåller många 

dagstursbåtar, medan den senare innehåller många segelbåtar. Även andelen båtar över 10,9 meter 

minskar. Här är det i första hand segelbåtar som återfinns. 

 

Det kan vara av intresse att se på båtens hemmahamn vid havskust eller i inlandet. Det kan påverka 

benägenheten att vara medlem i SXK.  

Båtars hemmahamn (andel av hela kategorin) 

  Ruffad motorbåt (%) Ruffad segelbåt(%) 

                                                 
1
 Kanadensare, kajaker, jollar, ekor, roddbåtar öppen båt m motor under 10hk, släpjolle 

2
 Motorbåt, segelbåt, segeljolle, segelkanot utan övernattningsmöjlighet eller tillfällig dito 
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Havskust    44    64 

Inland    52    32 

Vet ej      4      4 

  100  100 

Hela båtbeståndet hade 2015 en medianålder på 27 år (dvs lika många båtar är äldre som yngre i 

förhållande till medianåldern). Ser man till ruffade motorbåtar var medianåldern 33 år och för 

ruffade segelbåtar var den 32 år. Som jämförelse kan nämnas att Veteranbåtsföreningen definierar 

en veteranbåt som 40 år eller äldre. Det betyder att åtminstone halva beståndet alltså är på god väg 

till kategorin veteranbåtar eller redan finns där. 

 

 

 

Attityder hos båtägare och icke båtägare 

Båtlivsundersökningen har också frågat sådana som inte är båtägare och som inte vistats i en 

fritidsbåt om orsaken härtill. Då uppger 65 procent att de inte har något intresse eller har andra 

intressen (33%), inte har tillgång till någon båt (20%) och att de inte haft tid till det. 

På frågan om varför icke båtägare inte skaffat båt anger 45 procent att de inte har något intresse för 

det eller att de har andra intressen. För dyrt anser 16 procent medan 11 procent anger att de inte 

har tid och 8 procent säger att de bor långt från kust. Bara fyra procent anger att de inte gillar båtar 

eller är rädda för att åka båt. 

Bland de svenskar som inte har båt anger 7 procent att de har ett intresse av att skaffa båt. Det är 

en minskning från 2010, då siffran var 14 procent, med 7 procentenheter.  Samtidigt anger 75 

procent 2015 att de är ”mycket ointresserade” av att skaffa båt, en ökning från 2010 då motsvarande 

siffra var 71 procent. 

 

 

Medlemskap i föreningar för båtinnehavare har också undersökts. 27 procent av båtägarna är 

medlemmar i någon båtanknuten förening, medan återstoden saknar något sådant medlemskap.  

 

Medlemskap i vissa organisationer 

  Andel av båtägarna (%)3 

tklubb  80  

Sjöräddningssällskapet   9 

SXK    7 

                                                 
3
 En båtägare kan uppge medlemskap i flera organisationer varför summan inte blir 100% 
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Sportfiskarna    4 

Kanotklubb    4 

Att medlemskap i båtklubb visar en så hög siffra är naturligt. Närhet och tillgång till båtplats spelar 

stor roll. Likväl är som framgick ovan bara 27 procent av båtägarna medlemmar någonstans. 

 

 

Slutligen anger båtlivsundersökningen några demografiska data om sina respondenter. Medelåldern 

bland dem år 52 år och 62 procent är män. 64 procent representerar ensamhushåll eller hushåll med 

två personer. Dessa data är inte i rapporten körda mot svaren på övriga frågor vilket begränsar 

informationens värde. Med andra ord kan man t ex inte se skillnader i svar mellan olika 

ålderskategorier eller hushållsstorlekar. En sådan fördjupad analys skulle sannolikt bestyrka en del 

slutsatser som senare dras i denna rapport. 

 

Friluftslivs- och naturturismundersökningar 

Det ideala tillståndet hade naturligtvis varit om det funnes en systematisk undersökning av trender 

som påverkar båtlivet i Sverige. Någon sådan har dock inte kunnat återfinnas.  

Däremot finns lite material från Statistiska Centralbyrån och www.friluftsforskning.se. Vidare finns en 

rapport från Norwegian University of Life Sciences som heter “Tourism megatrends, a literature 

review focused on nature-based tourism” som bland annat låg till grund för den trendorienterade 

framtidspresentation som professor Peter Fredman gjorde vid Kryssarklubbens rådslagshelg i 

Karlstad i mars 2018. Rapporten (ISSN 2545-2806) är från 2017. Eftersom båtlivet bör kunna sorteras 

in under begreppet ”naturturism” torde man kunna dra en del slutsatser ur rapporten oavsett att 

den primärt speglar norska förhållanden.  

Man kan konstatera att enligt Båtlivsundersökningen 2015 är frihetsupplevelsen och 

naturupplevelsen det som uppskattas mest i båtlivet. De klassas som 4,4 – 4,5 på en femgradig skala. 

Däremot sjunker intresset för social samvaro i hamn liksom för service i gästhamn. En tredjedel av 

båtägarna anser social samvaro respektive service i gästhamn mycket oviktig 2015 (mot 25 resp 20 

procent 2010). 

När Statistiska Centralbyrån i Sverige ser på friluftsaktiviteter buntar man ihop åka fritidsbåt och 

fritidsfiske och konstaterar i sin undersökning 2014 – 2015 att 37 procent av befolkningen (43 bland 

män och 30 bland kvinnor) ägnat sig åt detta. Fördelat på inrikes och utrikes födda dominerar inrikes 

födda med 40 procent mot 21 procent för utrikesfödda. Minst 1 gång per år har 37 procent kört eller 

åkt motorbåt, 12 procent paddlat kanot eller kajak och 9 procent windsurfat eller seglat. 

Ovanstående har i stort sett varit ögonblicksbilder vid givna tidpunkter. För vår del kan man se detta 

som en startplatta för att se på faktorer som styr eller påverkar utvecklingen i det dynamiska 

perspektivet. När vi då använder begreppet naturturism inkluderar detta båtlivet, inte minst mot 

bakgrund av vad som sägs ovan om frihets- och naturupplevelser. Samtidigt kan styrkan i de 

drivkrafter som påverkar naturturism variera beroende på vilket aktivitetsområde det är fråga om. 

 

http://www.friluftsforskning.se/
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Olika drivkrafter ligger bakom olika trender som i sin tur tillsammans formar framtiden. Nedan följer 

en sammanställning av ett antal drivkrafter som är hämtade från professor Peter Fredmans 

presentation i Karlstad (se ovan). Sedan återstår att se vilka drivkrafter som är starkast och utövar 

störst inflytande på de trender som är mest relevanta vad av ser båtlivet. 

 

Sociala drivkrafter 

Befolkningstillväxt leder till ökad konsumtion av naturturism men kan samtidigt påverka 

naturresurserna negativt med t ex ökat slitage och överbefolkade naturhamnar 

Hushållens sammansättning idag innebär att hushållen får färre medlemmar. Ensamföräldrar och 

singlar ökar vilket också kan leda till ökade konsumtionsmöjligheter. 

Åldrande befolkning som är friskare och där en högre andel har goda ekonomiska förutsättningar 

Det medför att fler är aktivare högre upp i åldrarna med fokus på sådana naturupplevelser som är 

mindre fysiskt krävande. 

Hälsa och välbefinnande där människor ser naturturism som ett sätt att vårda mental hälsa, minska 

stress och som naturlig terapi. 

Urbaniseringen ökar efterfrågan på ”gröna ytor”, naturens ljud och tystnad och olika former av 

naturturism. 

Arbetsmönster i yrkesliv och hem blir allt mindre fysiskt krävande och skapar en efterfrågan på fysisk 

aktivitet. En växande medelklass med mera flexibla arbetsförutsättningar, och som har mer fritid och 

större inkomster ökar efterfrågan på mer resande och resande till nya destinationer och möjligen nya 

former av fritidsaktiviteter. 

Jämställdhetsutvecklingen medför att kvinnors inflytande ökar vad gäller val av fritidsaktiviteter 

med prioritering av naturturism, bekväma tjänster mm medan män väljer mera utmanande 

aktiviteter som jakt, fiske och äventyrsturism. 

Mångkultur påverkar naturturismens inriktning. Ökning av antalet turister med varierande bakgrund 

kan leda till konflikter och nya utmaningar för management av turistaktiviteter. 

Värderingar och livsstil. Dagens turist har relativt gott om pengar men ont om tid, är individualistisk 

och söker unika personliga och ”äkta” upplevelser. Turister är i ökande utsträckning intresserade av 

naturturism som får dem att förstå sig själva. Det finns också ett ökat miljömedvetande hos dem. 

 

Teknologiska drivkrafter 

Transporter blir billigare och ökar snabbheten i resande. Fler destinationer blir tillgängliga. 

Förorenande utsläpp och ökat miljömedvetande väntas å andra sidan minska resor till avlägsna 

destinationer 

High-tech utrustning ger turisten bättre komfort, ökar säkerhet och tillgänglighet av destinationer. 

Informations- och kommunikationsteknologi innehåller en rad fördelar som ökar kunskap om 

destinationer, social media ökar transparensen mellan kunder och leverantörer, ökar konkurrensen 

mellan olika destinationer med mera. Mobil teknologi ökar möjligheter att besöka avlägsna regioner. 
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Inomhusutbud av traditionella utomhusaktiviteter kan å ena sidan signalera ett skifte från rekreation 

i naturen men det går också att hävda att sådana tjänster stimulerar deltagande i naturturism. 

 

Ekonomiska drivkrafter 

Ekonomisk tillväxt i utvecklade ekonomier, ökande inkomster och mer disponibel tid gör att fler kan 

lägga mer tid och pengar på naturbaserade aktiviteter 

Ekonomisk tillväxt i länder som Indien och Kina kan kraftigt öka expansionen av turism men leder 

också till andra prioriteringar och preferenser.  

Delningsekonomi betyder att traditionella leverantörer av tjänster som hotell och restauranger 

utmanas av nya leverantörer/entreprenörer som erbjuder mera budgetvänliga alternativ. 

Bränslekostnaders ökning liksom bränslets miljöpåverkan kan väntas öka restriktioner för resande. 

Detsamma gäller strategier för att minska växthusgaser. 

 

Miljödrivkrafter 

Klimatförändringar väntas påverka vinteraktiviteter i Nordeuropa och Nordamerika till följd av 

stigande temperatur och minskad snötillgång. Det kan också leda till kallare och blåsigare klimat i 

norr 

Landskapsförändringar till följd av t ex urbanisering och exploatering genom byggnation, vägbyggen, 

energiutvinning reducerar utbudet av naturupplevelser. Man riskerar konflikter mellan olika parter 

som turistbranschen, skogsägare och skogsindustri och energiproducenter. I Skandinavien 

uppmärksammas behovet av att integrera turism och naturskyddsområden. Stranderosion är ett 

annat problem i vissa områden. 

 

Politiska drivkrafter 

Politisk turbulens och konflikter förväntas minska intresset för turistande i olika delar av världen 

men ökar å andra sidan intresset för ”säkra” områden. Turistupplevelser där stora grupper samlas 

kräver ökad säkerhet. 

Förändringar/förenklingar i gränsbestämmelser och gränskontroller av typ Schengen underlättar 

turistströmmar. Det gör däremot inte gränskontroller till följd av ökad migration. 

Hälsorisker utgör ett växande problem med tilltagande resande.  Det kan upplevas som ett personligt 

problem och hämma turistande, men resande kan också komma att regleras för att minska spridning 

av sjukdomar såsom ebola och zika. 

Geopolitik. Turism kan användas som ett medel för att realisera geopolitiska mål t ex på 

sportområdet. Även regionala block som t ex EU kan stimulera och förenkla turism. 

I Sverige bor 85 procent av befolkningen i städer. Hur påverkar urbaniseringen friluftsvanor, 

friluftskunskap och friluftsintresse? Betyder ökat avstånd till naturen i kombination med prioritering 

av tid för olika ändamål att friluftsintresset minskar? Eller skapar det ett behov av mer tätortsnära 

aktiviteter? 
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Vilken betydelse kan ändrade engagemangsformer i den ideella sektorn få. Ser man en minskning av 

benägenheten att engagera sig i föreningslivet som medlem eller funktionär? Finns det i gengäld ett 

ökat engagemang i andra former? Turistföreningen har till exempel gått ut och bett om 25 kr per 

meter för att underhålla Kungsleden. Det har hittills resulterar i mer än 6 000 givare som därmed 

täcker 130 000 meter av det totala behovet på 450 000 meter. 

 

Trender 

Trender växer som sagt fram som en konsekvens av drivkrafter. Nedan tas några observerade 

trender upp utan att deras samband med respektive drivkrafter härleds och analyseras. 

Sportifiering, dvs  tävling och idrott knyts till aktiviteter som utövas i naturpräglade landskap som av 

tradition haft andra ideal. Det kan handla om multisporttävlingar, fjällmaraton, trail running och 

kombination av simning och löpning. 

Allt fler äldre är aktiva. I åldrarna mellan 70 och 84 ökade antalet kvinnor i Norge som strövar i skog 

och mer än fem gånger på ett år från 28 procent 1982 till 42 procent 2006. 

Nya vanor bland yngre, där åldersgruppen 15 – 25 år på många områden överglänser gruppen över 

25 år vad gäller andelen som utövsr aktiviteten.  

Ute blir inne vilket betyder att aktiviteter som traditionellt utövats ute flyttar inomhus, exempelvis 

former av skidåkning och windsurfing inomhus. 

Ändrade aktivitetsmönster, där människor ägnar sig åt alltfler olika aktiviteter och där själva den 

enskilda aktiviteten blir viktigare än var den utövas. I en studie i USA räknar man med att mellan 

2008 och 2030 växer aktiviteter som fågelskådning, skidåkning, vandring och motoriserade 

vattenaktiviteter med mellan 2,5 och 6,7 procent, medan aktiviteter som fiske, kanot/kajak, 

motoriserade aktiviteter på snö och jakt minskar med 2,6 till 11,6 procent. 

Slutligen visar en studie i Finland att ”Boating” ökar från 32 procent 1979 till 62 procent 2030 medan 

bär- och svampplockning inskar från 72 till 56 procent under samma period. 

 

Empiriska observationer 

Varhelst framtidsutsikterna för båtlivet i Sverige bringas på tal är enigheten stor om att en förändring 

är på.  Den traditionella bilden av båtägare som tillbringar våren med att göra BÅTEN klar för 

sjösättning, seglar med BÅTEN i fyra veckor (två veckor åt ena hållet och sedan två veckor tillbaka till 

hemmahamnen), far ut i skärgården med BÅTEN några veckoslut och sedan tar upp BÅTEN på land är 

på väg bort. De som sett båten, må det vara motor- eller segelbåt, och båtlivet som central 

fritidssysselsättning och som något av en livsstil blir allt färre. Kanske dröjer detta lite längre än man 

kan befara eftersom dessa generationer är friskare och har bättre fysiska förutsättningar. Men 

samtidigt kan man se att många ersätter båtinnehavet med husbilsinnehav och fortsätter att fara till 

de gamla gästhamnarna, men nu från landsidan. 

Yngre generationer följer det mönster som ovanstående friluftslivsobservationer indikerar. Man 

ägnar sig åt alltfler aktiviteter och har allt mindre tid för en kraftsamling på båtliv. Att tillbringa 

semestern fyra, fem veckor i båt bli alltmer sällsynt. En del har fritidshuset som kräver sitt. Många vill 

ha tid att resa, barnen har fritidsaktiviteter som föräldrarna måste hänga med i. Så även om 
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utvecklingen fördröjs av allt friskare äldre, minskar påfyllnaden. Att detta inte är teorier och 

ogrundade spekulationer bekräftas empiriskt i samtal efter samtal och i frågor efter frågor. De 

stämmer också med många av de observationer som undersökningarna redovisar.  

I en intervju i Båtliv säger ordföranden i SBU, Bengt Gärde, att båtklubbarna kommer att förändras 

”enormt”. Som exempel tar han fram att ungdomar kan behöva lockas in genom att inte gå 

hamnvakt och få ha båten liggande utan avgift i fem år. Klubbarna måste tillhandahålla andra 

förutsättningar för båtägande mot bakgrund av stigande kostnader. Gärde har också tidigare talat 

om virtuella båtklubbar, dock utan att gå närmare in på konkretisering. 

”Förr var det viktigt att äga sin motor- eller segelbåt. Så är det inte på samma sätt längre. Nu hyr 

många familjer i stället båt på semestern. De hinner helt enkelt inte med underhållet. Det säger Peter 

Follin, ordförande i SXK…” Så skriver Nya Wermlandstidningen från Kryssarklubbens möte i Karlstad i 

mars. I artikeln pekas också på att man förr tillbringade hela semestern i båt, medan det nu många 

gånger handlar om högst ett par veckor. I diskussionen i Karlstad var enigheten stor om i vilken 

riktning utvecklingen går både när det gäller båtbeståndets sammansättning och dess utnyttjande 

och förändrade attityder till båtliv. 

Skipperi.se är ett exempel på företag som ser framtidsmöjligheter i att förmedla uthyrning av privata 

båtar. 

Från en framtidsdiskussion i Öresundskretsen refererar Kay Wictorin tron på en liknande utveckling. 

Ökat intresse att hyra båt, delta i eskadrar i varmare vatten, kanske köp av mindre båt för dagsturer 

och kanske högre upp i ålder köp av större båt och/eller hybriddriven motorbåt. 

Samtidigt ser man i USA att en stor grupp erfarna seglare som byter ner sig till mindre båt efter att ha 

seglar familjeseglare. Fenomenet kallas down-sizing och uppges börja få grepp i Skandinavien också. 

Utan att det statistiskt kan beläggas utan vidare undersökningar förefaller det som alltfler båtar blir 

kvar på land under säsongen och likaså förefaller nyttjandegraden av det sjösatta båtbeståndet i 

hamnar och marinor att sjunka – dessa framstår som alltmer välfyllda under hela säsongen. Detta är 

självfallet subjektiva bedömningar men omvittnas av många observatörer. 

I båtlivsundersökningen påtalas att intresset för sociala aktiviteter i gästhamnar är begränsat och i 

trendanalysen framgår att multiaktiviteter (dvs att människor ägnar sig åt flera aktiviteter parallellt) 

blir allt vanligare. Det betyder att intresset för sociala aktiviteter i anslutning till de olika aktiviteterna 

minskar och dessa blir inte längre t ex något betydelsefullt säljargument för deltagande i 

aktiviteterna eller medlemskap. Redan nu kan man konstatera att det oftast är en liten krets äldre 

personer och/eller funktionärer som lockas av sådant utbud. De yngre lyser alltför ofta med sin 

frånvaro. Rent allmänt Vd gäller medlemsengagemang kan konstateras att det såväl i SXK som övrigt 

föreningsliv är en övervägande del av medlemmarna passiva medlemmar. 

Ser man till Kryssarklubbens medlemsutveckling finner man för närvarande en trendmässig 

minskning av antalet fullbetalande medlemmar som i april 2018 ligger på ett tapp på drygt 500 

medlemmar. Det är dock sannolikt för tidigt att dra längre gående slutsatser av statistiken, men det 

är viktigt att följa och analysera utvecklingen. 

 

Digitalisering 

Samhällsutvecklingen går mot ökad digitalisering på snart sagt alla områden och det finns ingen 

anledning tro att utvecklingen kommer att brytas. Båtlivet utgöra därvid inget undantag. Här ser man 
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idag flera områden stadda i utveckling och fler kommer med all sannolikhet att aktualiseras. Några 

exempel återfinns nedan. 

Gästhamnar 

Gästhamnar kommer att professionaliseras i meningen att de skall generera intäkter ungefär som 

hotell, dvs aktivt marknadsföra sig. Här finns som exempel företaget Mooringo som erbjuder hamnar 

digitala lösningar. Platsbokning är samtidigt ett sätt för båtfararen att säkerställa natthamn. 

Båtuthyrning 

Applikationer i syfte att sammanföra båthyrare och (professionella och privata) båtuthyrare växer 

fram. SXK:s gast- och båtbank är ett exempel. 

Båtstölder 

Det växande värdet på stulna båtmotorer skapar system med GPS-baserade spårsändare som 

kommer att bli krav från försäkringsbolag i vissa fall. 

Ruttplanering 

Efterfrågan på ruttplanering som leverantörer av digitala sjökort erbjuder växer och systemen 

utvecklas. Detta kan öka när hyra av båt blir än vanligare eftersom båthyrare med mindre rutin kan 

tänkas vara intresserade av en sådan ”bekvämlighet”. 

Utbildning på nätet 

Det finns ett utbud av utbildning på Internet och detta kommer sannolikt att öka framöver. Nämnden 

för Båtlivsutbildning har lanserat digitaliserad SRC-träning och ser på möjligheter till prov på nätet. 

Seglarförbundet erbjuder en regelkurs för kappseglare och seglingsdomare.  

 

Kommentarer och slutsatser 

För att selektera sådan information i det föregående som är särskilt relevant för analys av båtlivets 

utveckling och framtagning av ett eller flera scenarios, görs här en genomgång i punktform. Det skall 

understrykas att när det gäller båtlivsundersökningens data finns statistiska reservationer som kan 

göra enskilda data, men knappast tydliga trender, osäkra. 

 

Båtlivsundersökningen 

 Antalet hushåll som äger båt har minskat från 18 procent 2010 till 14 procent 2015 

 Antalet sjödugliga båtar har minskat från 881 000 2010 till 756 000 2015. Dock var antalet 

2004 718 000. 

 Båtar avsedda för långfärder (ruffade motor- och segelbåtar) har minskat mellan 2010 och 

2015 som andel av hela båtbeståndet, för motorbåtar från 13,6 till 11,4 procent och för 

segelbåtar från 7,1 till 3,5 procent. Den senare kraftiga minskningen indikerar dock möjligen 

ett fel i underlaget. 
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 Andelen kortare båtar ökar mellan 2015 och 2010 vilket indikerar tillväxt i kategorin små 

båtar på bekostnad av övernattningsbåtar. 

 Över hälften av ruffade motorbåtar har hemmahamn i inlandsfarvatten (ännu mer markant 

om man ser till hela båtbeståndet, vilket ej redovisats här) 

 Medianåldern på ruffade motor- och segelbåtar är relativt hög (32 – 33 år) 

 Av icke båtägare saknar 65 procent intresse att fara med fritidsbåt 

 Av icke båtägare saknar 45 procent intresse för att skaffa sig båt, 16 procent anser det för 

dyrt och 11 procent har inte tid 

 Av icke båtägare anger 7 procent intresse för att skaffa båt, en minskning från 2010 då siffran 

var 14 procent. 75 procent anser sig helt ointresserade (71 procent 2010). 

 Medelåldern bland undersökningens respondenter är relativt hög, 52 år. 

 64 procent av respondenterna representerar små hushåll utan barn. 

 

De samlade siffrorna pekar mot att intresset för att äga båt är på nedgång. Antalet båtar totalt 

minskar mellan 2010 och 2015 och antalet hushåll som äger båt minskar också. Vidare minskar 

andelen ruffade motor- och segelbåtar – som utgör SXK:s primära intresseområde som andel av det 

totala båtbeståndet. Man ser också en tydlig tendens att längden på båtar minskar vilket tyder på ett 

ökat intresse för små båtar på bekostnad av de längre som är SXK:s fokus. 

Medianåldern för ruffade motor- och segelbåtar ligger på 32 respektive 33 år, vilket måste bedömas 

som relativt högt givet att 40 anses vara gränsen för veteranbåtar. Vidare kan på tal om ålder noteras 

att medelåldern på respondenterna i undersökningen är 52 år. Tyvärr framgår inte hur olika 

ålderskategorier svarat på olika frågor. Den informationen torde dock finnas i grundmaterialet och 

skulle kunna nyansera en del svar.  

Man kan notera att bland de svarande som inte har båt saknar 65 procent intresse för att fara med 

fritidsbåt. I samma grupp saknar 45 procent intresse för att skaffa sig båt, medan kostnaden och 

tiden utgör begränsningar för andra. Endast 7 procent uppger att de har intresse av att skaffa sig båt 

vilket är en halvering av andelen jämfört med 2010. 

Noteras bör att två tredjedelar av respondenterna representerar ensam- eller tvåpersonershushåll 

alltså sådana där med all sannolikhet barn saknas eller är utflugna. Kanske skulle attityderna vara 

annorlunda i barnfamiljer, men det kan också slå åt motsatt håll med tanke på det diversifierade 

utbudet av fritidsaktiviteter numera och därmed sammanhängande fördelning av disponibel inkomst. 

Friluftlivsundersökningen 

Relevansen av friluftslivsundersökningarna bestyrks i båtlivsundersökningen där det framgår att det 

är naturupplevelser och frihetsupplevelser som är de viktigaste intressena för båtägare, med t ex 

social samvaro i hamn och serviceutbud i gästhamn rankas lågt. 

 37 procent av befolkningen i Sverige ägnar sig åt att åka fritidsbåt eller fiska 

 Befolkningstillväxt ökar konsumtion av naturturism men samtidigt är utlandsfödda, som står 

för en stor andel av tillväxten mindre intresserade av båtliv (21 procent mot snitt 37) 
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 Åldrande befolkning som är friskare och mer resursstark kan väntas hålla på med båtliv 

längre 

 Utrymmeskrävande urbanisering kan gynna vattenbaserade aktiviteter men kräver 

hamnar/marinor som kan konkurrera med övrig fysiskt urbanisering 

 Dagens turist har gott om pengar och ont om tid vilket präglar val av fritidsaktiviteter 

 Ökande miljömedvetande påverkar naturturismmönster 

 Traditionella utomhusaktiviteter går inomhus – exempel windsurfing 

 Ekonomisk tillväxt och ökad disponibel inkomst kan öka konsumtion av ”materialturism” 

 Delningsekonomi kan betyda intresse för att dela på t ex båt, båtpooler och båtuthyrning 

 Bränslekostnader, i kombination med miljöhänsyn kan öka segling på bekostnad av 

motorbåtsåkande 

 Klimatförändringar som innebär kallare somrar, mer lågtryck och större inslag av kuling kan 

inverka negativt på båtlivet 

 Politisk turbulens styr turism mot säkrare områden vilket kan gynna Skandinavien 

 Geopolitik med enkla gränskontroller gynnar internationell båtturism 

 Betyder det förhållandet att 85 procent av svenskar bor i städer och tätorter att båtlivet 

gynnas eller är det neutralt i förhållande till andra fritidsaktiviteter? 

 Minskar ändrade engagemangsformer i ideell sektor benägenheten för medlemskap i 

organisationer? 

 Sportifiering betyder att sport och rekreation smälter samman och kan påverka inställning till 

båtlivet 

 Nya vanor bland yngre betyder ökat friluftsengagemang i lägre åldrar 

 Ändrade aktivitetsmönster betyder att envar ägnar sig åt fler aktiviteter  

 Det blir mindre viktigt var en aktivitet utövas 

 I USA visar en undersökning att motoriserade vattenaktiviteter ökar något mellan 2008 och 

2030. 

 En undersökning i Finland pekar på ökning i ”boating” från 32 procent till 62 procent mellan 

1979 och 2030. 

 

Det går knappast att dra någon annan slutsats av uppgiften att 37 procent av befolkningen ägnar sig 

åt att åka fritidsbåt eller fiska än att det finns ett betydande intresse för vattenrelaterade aktiviteter. 

Befolkningstillväxten ökar konsumtionen av naturturism vilket också torde komma båtlivet till del. 

Samtidigt noteras att en betydande del av ökningen av befolkningen är utlandsfödda som har lägre 

intresse för båtliv (21 procent) än genomsnittet på 37 procent. 

Ytterligare befrämjande för båtlivet är konstaterandet att äldre är friskare och aktivare konsumenter 

av friluftsliv. Nya vanor bland yngre ökar friluftsengagemanget i allt lägre åldrar. Trycket från 
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urbanisering som kräver stort utrymme för nybyggnation av bostäder, vägar och annan infrastruktur 

vilket kan gynna vattenbaserade aktiviteter men kräver att samhällsplaneringen inkluderar 

bevarande, renovering och byggande av marinor eller andra hamnanläggningar. Här kan man 

konstatera att 85 procent av svenskarna bor i städer eller stadsliknande orter, men det är svårt att 

avgöra om detta i sig gynnar båtlivet. 

Undersökningen konstaterar att ekonomisk tillväxt och ökad disponibel inkomst ökar konsumtionen 

av ”materialturism”. Dagens turist har gott om pengar men ont om tid vilket präglar valet av 

fritidsaktiviteter. Ändrade aktivitetsmönster betyder att envar ägnar sig åt flera aktiviteter. Det blir 

också allt mindre viktigt var en aktivitet utövas. Det ligger nära till hands att tro att dessa 

förhållanden betyder lättrörlighet och skiften mellan olika intressen där till exempel båtägande 

skapar begränsningar och därför väljs bort. Delningsekonomi kan å andra sidan betyda ett intresse 

för t ex båtpooler där ägande och drift i praktiken antingen lejs ut eller delas med flera. Båthyrande 

och båtuthyrande blir också alternativ i delningsekonomins spår. 

Faktorn sportifiering betyder att gränsen mellan sport och rekreation suddas ut. Här har sannolikt 

båtlivet en fördel genom att båtar kan användas för båda ändamålen. Ett utmärkt exempel är 24-

timmarsseglingar och detta tänkande kan sannolikt utvecklas vidare (och mer diversifierat än att bara 

ha fler tidsklasser – 48, 72, 96 timmars). 

Miljöfaktorn skall inte underskattas utan sådana hänsyn påverkar naturturismmönster. På 

båtlivsområdet kan det betyda en preferens för segling framför motorbåtsåkande, särskilt med 

stigande bränslekostnader. Men trycket från kontinuerligt växande krav på båtägare i 

miljöhänseende kan sannolikt också leda till att ”kostnaden” för att möta dessa krav blir så hög att 

man avstår från båtlivet eller i varje fall från ägande av båt och härmed förenat ansvar. 

Går vi mot försämringar i klimatet med kallare och blåsigare somrar kan detta vara en faktor som 

påverkar intresset för båtliv negativt. Å andra sidan kan internationella båtturismsammanhang 

svenska skärgårdsvatten, kanaler och stora sjöar bli mer attraktiva som alternativ till öppet h av. 

Det stora och sannolikt växande intresset för segling i Medelhavet – med egen eller chartrad båt – 

kan komma att påverkas av växande politisk turbulens i området och en långsiktig instabilitet i 

Mellanöstern. Detta skulle då kunna gynna båtlivet i Sverige, både vad avser den inhemska turismen 

som ökad internationell turism från länder i Nord- och Västeuropa. 

En nyckelfråga som ställs är om ändrade engagemangsformer i ideell sektor minskar benägenheten 

för medlemskap i organisationer. När dagens turist har flera strängar på sin lyra, dvs ägnar sig åt flera 

olika aktiviteter kan det naturligtvis mycket väl vara så att han/hon väljer att avstå från att vara 

medlem i de olika organisationer som förknippas med aktiviteterna.  

 

Sammanfattande slutsatser och kommentarer 

Det växer fram en bild från det underlag som finns som är relativt entydig. Vissa observationer, 

trendbeskrivningar och fakta kan peka i lite olika riktningar, men utvecklingens huvudriktning 

förefaller förhållandevis entydig. 

Något totalt ifrågasättande av båtlivet som sådant finns inte. Den frihet som båtlivet ger och 

naturupplevelser och friluftsliv kommer fortsatt att vara viktigt och kanske än mer så i en fortgående 

urbanisering och samhällsutveckling där människors behov av rekreation och friluftsliv blir än mer 
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påtagligt. Det kommer även framöver att finnas många människor som dras till hav, skärgård och 

båtliv i någon form. 

Ekonomiska förutsättningar för ett aktivt fritidsliv förefaller att stadigt förbättras. Samtidigt finns 

anledning att peka på kommande risker i ekonomiskt hänseende. Alltfler ekonomer varnar för en 

utdragen och djup lågkonjunktur. Konsekvenser i form av arbetslöshet och hög belåning av 

fastigheter i kombination med fallande bostadspriser och stigande räntor och kanske nedtrappning 

av ränteavdrag kan komma att slå hårt mot privatekonomin inte minst i storstadsområdena. I valet 

mellan att ha ett betydande kapital bundet i en dyrbar båt och billigare alternativ till båtliv som att 

hyra båt eller vara en av flera delägare i en båt kommer många sannolikt att välja något av de senare 

alternativen trots de begränsningar av båtlivet som dessa innebär. Att tiden utgör en knapp resurs 

för många leder till att denna tendens förstärks.   

Viljan att ägna sig åt flera olika aktivitetsslag på fritiden tenderar att öka. Detta möjliggörs av de 

ekonomiska förutsättningarna, men begränsas samtidigt av den knappa tiden. Det leder till behov av 

prioriteringar och i barnfamiljer sannolikt framförhandlade kompromisser där barnens intressen 

tillmäts stor vikt. Att äga sin båt med vad detta medför i engagemang och tidsåtgång kan ses som en 

belastning och ges därför låg prioritet. 

Vi ser idag olika tecken på förändringar i båtbeståndet. Det finns ett stort utbud av begagnade 

(segel)båtar och samtidigt en begränsad försäljning i Sverige av större segelbåtar. Efterfrågan av nya 

båtar riktas mot halvstora motorbåtar avsedda för dagsturer. Dock märks ett visst ökat intresse för 

bränslesnåla, hybrid- eller ej fossilbränsledrivna, bekväma motorbåtar, inte minst hos äldre som inte 

längreorkar med seglandet men vill fortsätta sitt båtliv. 

Nyttjandet av långfärdsbåtar förefaller att sjunka vilket visar sig i att fler båtar ligger på land och stilla 

i hemmahamn. 

Ägandet av båt tycks bli allt mindre nödvändigt och viktigt. Det är en tendens som sannolikt kommer 

att öka med generationsförändringar. I stället blir de upplevelser som söks i båtlivet tillgodosedd 

genom att man hyr båt, deltar i eskadrar utomlands, medverkar i båtpooler eller blir en av flera 

delägare av en båt. Mot ägande av båt talar också lån, underhållskostnader, kostnader flr båtplats 

och försäkring samt satt kapital är bundet. Någon avgörande skillnad i kostnad att exempelvis hyra 

båt mot ägandekostnader föreligger knappast sett på årsbasis. 

 Det skall understrykas att vad vi ser och beskriver är trender som kanske inte alltid skjutit fart.  

Riktningen förefaller dock relativt tydlig, men styrka och varaktighet är svårare att bedöma i ett lite 

längre tidsperspektiv. Faktorer som kan förstärka eller försvaga trender är t ex 

konjunkturutvecklingen, förändringar i lagstiftning och regelverk och attitydförändringar.  
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     Bilaga 2 

 

Samhällsutvecklingen och båtlivet – de nya trenderna 

      

I bilaga 1 har trender i samhällsutvecklingen lyfts fram i ett bredare perspektiv. I detta avsnitt ligger 

fokus på sådana trender som har direkt koppling till utvecklingen av båtlivet och bildar basen för ett 

scenario om hur båtlivet kan tänkas se ut om tiotalet år, dvs kring 2030. Det skall än en gång 

understrykas att vi rör oss med antaganden och osäkerhet om förändringarnas hastighet, styrka och 

varaktighet samtidigt som deras riktning förefaller relativt entydig. Vi vill dock framhålla att oavsett 

aktuella trender så kommer det självfallet kring 2030 fortfarande att finnas människor som ser ett 

värde i att äga och vårda en egen långfärdsbåt även om det totala antalet sådana individer minskat. 
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Båtlivsundersökningen4 

 Antalet hushåll som äger båt har minskat från 18 procent 2010 till 14 procent 2015 

 

 Antalet sjödugliga båtar har minskat från 881 000 2010 till 756 000 2015. Dock var antalet 

2004 718 000. 

 

 Båtar avsedda för långfärder (ruffade motor- och segelbåtar) har minskat mellan 2010 och 

2015 som andel av hela båtbeståndet, för motorbåtar från 13,6 till 11,4 procent och för 

segelbåtar från 7,1 till 3,5 procent. Den senare kraftiga minskningen indikerar dock möjligen 

ett fel i underlaget. 

 

 Andelen kortare, mindre båtar ökar mellan 2015 och 2010 vilket indikerar tillväxt i kategorin 

små båtar på bekostnad av övernattningsbåtar. 

 

 Nio av tio båtägare anser att frihets- och naturupplevelsen är viktigast i båtlivet medan bara 

38 procent 2010 och 30 procent 2015 lyfte fram social samvaro i hamn. 

 

 Över hälften av ruffade motorbåtar har hemmahamn i inlandsfarvatten (ännu mer markant 

om man ser till hela båtbeståndet, vilket ej redovisats här) 

 

 Medianåldern på ruffade motor- och segelbåtar är relativt hög (32 – 33 år) 

 

 Av icke båtägare saknar 65 procent intresse att fara med fritidsbåt 

 

 Av icke båtägare saknar 45 procent intresse för att skaffa sig båt, 16 procent anser det för 

dyrt och 11 procent har inte tid 

 

 Av icke båtägare anger 7 procent intresse för att skaffa båt, en minskning från 2010 då siffran 

var 14 procent. 75 procent anser sig helt ointresserade (71 procent 2010). 

 

 Medelåldern bland undersökningens respondenter är relativt hög, 52 år. 

                                                 
4
 Alla data nedan är hämtade ut båtlivsundersökningarna men alla är inte redovisade i föregående avsnitt. 
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 64 procent av respondenterna representerar små hushåll utan barn. 

 

Det samlade undersökningsresultatet pekar mot att intresset för att äga båt är på nedgång. Antalet 

båtar totalt minskar mellan 2010 och 2015 och antalet hushåll som äger båt minskar också. Vidare 

minskar andelen ruffade motor- och segelbåtar – som utgör SXK:s primära intresseområde – som 

andel av det totala båtbeståndet. Man ser också en tydlig tendens att längden på båtar minskar vilket 

tyder på ett ökat intresse för små båtar på bekostnad av båtar som är lämpliga för turist- och 

långfärder som är SXK:s fokus. 

Medianåldern för ruffade motor- och segelbåtar ligger på 32 respektive 33 år, vilket måste bedömas 

som relativt högt givet att 40 anses vara gränsen för veteranbåtar. Vidare kan på tal om ålder noteras 

att medelåldern på respondenterna i undersökningen är 52 år. Tyvärr framgår inte hur olika 

ålderskategorier svarat på olika frågor. Den informationen torde dock finnas i grundmaterialet och 

skulle kunna nyansera en del svar.  

Man kan notera att bland de svarande som inte har båt saknar 65 procent intresse för fritidsbåt. I 

samma grupp saknar 45 procent intresse för att skaffa sig båt, medan kostnaden och tiden utgör 

begränsningar för andra. Endast 7 procent uppger att de har intresse av att skaffa sig båt vilket är en 

halvering av andelen jämfört med 2010. 

Noteras bör att två tredjedelar av respondenterna representerar ensam- eller tvåpersonershushåll 

alltså sådana där med all sannolikhet barn saknas eller är utflugna. Kanske skulle attityderna vara 

annorlunda i barnfamiljer, men det kan också slå åt motsatt håll med tanke på det diversifierade 

utbudet av fritidsaktiviteter numera och därmed sammanhängande fördelning av disponibel inkomst. 

 

Friluftlivsundersökningen 

Relevansen av friluftslivsundersökningarna bestyrks i båtlivsundersökningen där det framgår att det 

är naturupplevelser och frihetsupplevelser som är de viktigaste intressena för båtägare, med t ex 

social samvaro i hamn och serviceutbud i gästhamn rankas lågt. 

 37 procent av befolkningen i Sverige ägnar sig åt att åka fritidsbåt eller fiska 

 

 Befolkningstillväxt ökar konsumtion av naturturism men samtidigt är utlandsfödda, som står 

för en stor andel av tillväxten, mindre intresserade av båtliv (21 procent mot snitt 37) 

 

 Åldrande befolkning som är friskare och mer resursstark kan väntas hålla på med båtliv 

längre 

 

 Utrymmeskrävande urbanisering kan gynna vattenbaserade aktiviteter men kräver 

hamnar/marinor som kan konkurrera med övrig fysiskt urbanisering 

 



 

41 

 Dagens turist har gott om pengar och ont om tid vilket påverkar val av fritidsaktiviteter 

 

 Ökande miljömedvetande påverkar naturturismmönster 

 

 Vissa traditionella utomhusaktiviteter går inomhus – exempel windsurfing 

 

 Ekonomisk tillväxt och ökad disponibel inkomst kan öka konsumtion av ”materialturism” 

 

 Delningsekonomi kan betyda ökat intresse för att dela på t ex båt, båtpooler och 

båtuthyrning 

 

 Bränslekostnader, i kombination med miljöhänsyn kan öka segling på bekostnad av 

motorbåtsåkande 

 

 Klimatförändringar som innebär kallare somrar, mer lågtryck och större inslag av kuling kan 

inverka negativt på båtlivet 

 

 Politisk turbulens styr turism mot säkrare områden vilket kan gynna Skandinavien 

 

 Geopolitik med enkla gränskontroller gynnar internationell båtturism 

 

 Betyder det förhållandet att 85 procent av svenskar bor i städer och tätorter att båtlivet 

gynnas eller är det neutralt i förhållande till andra fritidsaktiviteter? 

 

 Minskar ändrade engagemangsformer i ideell sektor benägenheten för medlemskap i 

organisationer? 

 

 Sportifiering betyder att sport och rekreation smälter samman och kan påverka inställning till 

båtlivet 

 

 

 Nya vanor bland yngre betyder ökat friluftsengagemang i lägre åldrar 
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 Ändrade aktivitetsmönster betyder att allt fler ägnar sig åt fler aktiviteter  

 

 Det blir mindre viktigt var en aktivitet utövas 

 

 I USA visar en undersökning att motoriserade vattenaktiviteter ökar något mellan 2008 och 

2030. 

 

 En undersökning i Finland pekar på ökning i ”boating” från 32 procent till 62 procent mellan 

1979 och 2030. 

 

Det går knappast att dra någon annan slutsats av uppgiften att 37 procent av befolkningen ägnar sig 

åt att åka fritidsbåt eller fiska än att det finns ett betydande intresse för vattenrelaterade aktiviteter. 

Befolkningstillväxten ökar konsumtionen av naturturism vilket också torde komma båtlivet till del. 

Samtidigt noteras att en betydande del av ökningen av befolkningen är utlandsfödda som har lägre 

intresse för båtliv (21 procent) än genomsnittet på 37 procent. 

Ytterligare befrämjande för båtlivet är konstaterandet att äldre är friskare och aktivare konsumenter 

av friluftsliv. Nya vanor bland yngre ökar friluftsengagemanget i allt lägre åldrar. Trycket från 

urbanisering som kräver stort utrymme för nybyggnation av bostäder, vägar och annan infrastruktur 

vilket kan gynna vattenbaserade aktiviteter men kräver att samhällsplaneringen inkluderar 

bevarande, renovering och byggande av marinor eller andra hamnanläggningar. Här kan man 

konstatera att 85 procent av svenskarna bor i städer eller stadsliknande orter, men det är svårt att 

avgöra om detta i sig gynnar båtlivet. 

Undersökningen konstaterar att ekonomisk tillväxt och ökad disponibel inkomst ökar konsumtionen 

av ”materialturism”. Dagens turist har gott om pengar men ont om tid vilket präglar valet av 

fritidsaktiviteter. Ändrade aktivitetsmönster betyder att allt fler ägnar sig åt flera aktiviteter. Det blir 

också allt mindre viktigt var en aktivitet utövas. Det ligger nära till hands att tro att dessa 

förhållanden betyder lättrörlighet och skiften mellan olika intressen där till exempel båtägande 

skapar begränsningar och därför väljs bort. Delningsekonomi kan å andra sidan betyda ett intresse 

för t ex båtpooler där ägande och drift i praktiken antingen lejs ut eller delas med flera. Båthyrande 

och båtuthyrande blir också alternativ i delningsekonomins spår. 

Faktorn sportifiering betyder att gränsen mellan sport och rekreation suddas ut. Här har sannolikt 

båtlivet en fördel genom att båtar kan användas för båda ändamålen. Ett utmärkt exempel är 24-

timmarsseglingar och detta tänkande kan sannolikt utvecklas vidare (och mer diversifierat än att bara 

ha fler tidsklasser – 48, 72, 96 timmars). 

Miljöfaktorn skall inte underskattas utan sådana hänsyn påverkar naturturismmönster. På 

båtlivsområdet kan det betyda en preferens för segling framför motorbåtsåkande, särskilt med 

stigande bränslekostnader. Sannolikt kan dock under den kommande tioårsperioden förväntas 

övergång till mera bränslesnåla och helt eller delvis eldrivna motorbåtar och därmed åter ökat 

intresse för motorbåtsfärder. Men trycket från kontinuerligt växande krav på båtägare i 

miljöhänseende kan sannolikt också leda till att ”kostnaden” för att möta dessa krav blir så hög att 

man avstår från båtlivet eller i varje fall från ägande av båt och härmed förenat ansvar. 
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Går vi mot försämringar i klimatet med kallare och blåsigare somrar kan detta vara en faktor som 

påverkar intresset för båtliv negativt. Å andra sidan kan internationell båtturism göra att svenska 

skärgårdsvatten, kanaler och stora sjöar bli mer attraktiva som alternativ till öppet hav. Det finns 

också en tendens till ökat intresse hos båtfolk i Sverige för båtfärder på Europas kanaler. 

Det stora och sannolikt växande intresset för båtfärder i Medelhavet – med egen eller chartrad båt – 

kan komma att påverkas av växande politisk turbulens i området och en långsiktig instabilitet i 

Mellanöstern. Detta skulle då kunna gynna båtlivet i Sverige, både vad avser den inhemska turismen 

som ökad internationell turism från länder i Nord- och Västeuropa. Att hyra båt i Medelhavet kan för 

övrigt innebära att attityderna till att hyra båt i Sverige påverkas positivt. 

En nyckelfråga som ställs är om ändrade engagemangsformer i ideell sektor minskar benägenheten 

för medlemskap i organisationer. När dagens turist har flera strängar på sin lyra, dvs ägnar sig åt flera 

olika aktiviteter kan det naturligtvis mycket väl vara så att han/hon väljer att avstå från att vara aktiv 

medlem i de olika organisationer som förknippas med aktiviteterna och möjligen kan tänka sig att 

vara passiv medlem i någon av organisationerna, kanske den med den mest relevanta 

medlemsnyttan, mest intressanta  medlemsinformationen och mest utåtriktade och 

opinionsbildande verksamheten. 

 

Empiriska observationer 

De trender som redovisas i föregående avsnitt under rubriken Empiriska observationer förefaller att i 

huvudsak bestyrkas av de båda redovisade undersökningarna. Vikten av upplevelserna av frihet och 

natur speglas i både båtlivsundersökning och friluftsundersökning. I den förra framgår också att ett 

viktigt användningsområde för ruffade motor- och segelbåtar är dagsturer eller kortare färder, vilket 

styrker observationen att bryggor är välfyllda också under högsäsong och att gästhamnars 

nyttjandegrad förefaller att minska. Att engagemanget i form av medlemskap och funktionärskap i 

intresseorganisationer/båtorganisationer minskar kan till stor del förklaras av det bredare men 

grundare engagemanget i olika fritidsaktiviteter och bristen på tid. 

 

Digitalisering 

De trender man i dag kan observera syftar till att underlätta tillgång till båt genom t ex bokningar av 

hyrbåtar, till att förenkla navigation och handhavande genom ruttplanering och förbokning av 

hamnplatser samt till att erbjuda utbildning via Internet. Därjämte finns digitala lösningar som skall 

underlätta spårande av stulna båtar och båtmotorer. 

 

 

Sammanfattande slutsatser och kommentarer 

Det växer fram en bild från det underlag som finns som är relativt entydig. Vissa observationer, 

trendbeskrivningar och fakta kan peka i lite olika riktningar och det finns motkrafter, men 

utvecklingens huvudriktning förefaller förhållandevis entydig. 

Något totalt ifrågasättande av båtlivet som sådant finns inte. Den frihet som båtlivet ger och 

naturupplevelser och friluftsliv kommer fortsatt att vara viktigt och kanske än mer så i en fortgående 
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urbanisering och samhällsutveckling där människors behov av rekreation och friluftsliv blir än mer 

påtagligt. Det kommer även framöver att finnas många människor som dras till hav, skärgård och 

båtliv i någon form. 

Ekonomiska förutsättningar för ett aktivt fritidsliv förefaller att stadigt förbättras. Samtidigt finns 

anledning att peka på kommande risker i ekonomiskt hänseende. Alltfler ekonomer varnar för 

förändrade konjunkturmönster och en kommande utdragen och djup lågkonjunktur. Konsekvenser i 

form av arbetslöshet och hög belåning av fastigheter i kombination med fallande bostadspriser och 

stigande räntor och kanske nedtrappning av ränteavdrag kan komma att slå hårt mot privatekonomin 

inte minst i storstadsområdena. I valet mellan att ha ett betydande kapital bundet i en dyrbar båt och 

billigare och inte minst flexiblare alternativ till båtliv, som att hyra båt eller vara en av flera delägare i 

en båt/båtpool kommer många sannolikt att välja något av de senare alternativen trots de 

begränsningar av båtlivet som dessa innebär. Att tiden utgör en knapp resurs för många leder till att 

denna tendens förstärks.   

Viljan att ägna sig åt flera olika aktivitetsslag på fritiden tenderar att öka. Detta möjliggörs av de 

ekonomiska förutsättningarna, men begränsas samtidigt av den knappa tiden. Det leder till behov av 

prioriteringar och i barnfamiljer sannolikt framförhandlade kompromisser där barnens intressen 

tillmäts stor vikt. Att äga sin båt med allt vad detta medför i engagemang och tidsåtgång kan ses som 

en belastning och ges därför låg prioritet. 

Vi ser idag olika tecken på förändringar i båtbeståndet. Det finns ett stort utbud av begagnade 

(segel)båtar och samtidigt en begränsad försäljning i Sverige av större segelbåtar. Efterfrågan av nya 

båtar riktas mot halvstora motorbåtar avsedda för dagsturer. Dock märks ett visst ökat intresse för 

bränslesnåla, hybrid- eller ej fossilbränsledrivna, bekväma motorbåtar, inte minst hos äldre som inte 

längre orkar med seglandet men vill fortsätta sitt båtliv. 

Nyttjandet av långfärdsbåtar förefaller att sjunka vilket visar sig i att fler båtar ligger på land och stilla 

i hemmahamn. Det finns också tecken som tyder på att långfärdsbåtar ofta utnyttjas för 

dagsutflykter och weekendresor i ökad utsträckning och i mindre utsträckning för långfärder under 

flera veckor till mer avlägsna färdmål.  

Ägandet av båt tycks bli allt mindre nödvändigt och viktigt. Det är en tendens som sannolikt kommer 

att öka med generationsförändringar. I stället blir de upplevelser som söks i båtlivet tillgodosedd 

genom att man hyr båt, deltar i eskadrar i Sverige och utomlands, medverkar i båtpooler eller blir en 

av flera delägare av en båt. Mot ägande av båt talar också lån, underhållskostnader, kostnader för 

båtplats och försäkring samt att kapital är bundet. Någon avgörande skillnad i kostnad att exempelvis 

hyra båt mot ägandekostnader föreligger knappast sett på årsbasis. Möjligen kan ett stort utbud av 

äldre båtar och ett gynnsamt prisläge på begagnade båtar något öka benägenheten att trots allt köpa 

en egen båt. 

Det skall understrykas att vad vi ser och beskriver är trender som kanske inte alltid skjutit fart eller 

kulminerat.  Riktningen förefaller relativt tydlig, men styrka och varaktighet är svårare att bedöma i 

ett lite längre tidsperspektiv. Faktorer som kan förstärka eller försvaga trender är t ex 

konjunkturutvecklingen, förändringar i lagstiftning och regelverk och attitydförändringar.  

*** 

Mot denna bakgrund skall vi nu söka teckna ett scenario som beskriver hur vi tror att fritidsbåtlivet 

ser ut i Sverige år kring 2030 och hur det kan föranleda förändringar och anpassningar i SXK:s 

verksamhet under den kommande tioårsperioden. 
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