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1.  Inledning 

Svenska segelsällskap och båtklubbar intar ur ett internationellt perspektiv en särställning. I 
ett europeiskt perspektiv började segling för nöjets skull med små båtar bli populärt under 
senare delen av 1800-talet. Det var då en hobby för de välbeställda och segelklubbarna hade 
ofta en karaktär av sociala prestige klubbar. Så var det även i Sverige men under det tidiga 
1900-talet demokratiseras segelklubbarna i Sverige och arbetare och löntagare började allt 
mer att upptäcka båtlivet.  

Men det var framför allt efter första världskriget, under 1920- talet, som något nytt hände. 
Arbetarna började åka motorbåt. Kollektivavtal, arbetstidsförkortning kombinerat med en ny 
teknik, utombordsmotorn, möjliggjorde för industriarbetarna att komma ut från ohälsosamma 
verkstadslokaler och få andas frisk luft på sjön. Antalet båtklubbar växte snabbt och de fick 
en karaktär unik för Sverige. De var kooperativa till sin karaktär, alla hjälptes åt för att ta 
hand om sina båtar och ofta samlade klubben medel till att införskaffa en egen ö – 
klubbholmen.  

De välbeställda hade sommarhus och segelbåt. De som inte hade det så gott ställt efterliknade 
de rika men gjorde det i kooperativ anda. Det var ett lyckat koncept och de kooperativa 
klubbarna växte och har karaktäriserat båtsverige under lång tid vilket möjliggjort att fler och 
fler kunnat åtnjuta skärgård och båtliv. Men under senare år har en förändring skett. Intresset 
för båtsport minskar. Det säljs ett mindre antal båtar och vi tillbringar färre timmar ombord.  

Vad har hänt? Varför minskar intresset för något av Sveriges mest unika naturtillgång – den 
svenska skärgården? Är existensen av våra segelsällskap och båtklubbar hotade? Den här 
uppsatsen handlar om den frågan och försöker svara på frågan vad som hänt som gjort oss 
mindre intresserade av båtsport. 

 
2.  Bakgrund 

Kanholmsfjärden ligger som en cirkus. Vita Märren gnäggar i sina brädfogar och 
Harökvarnen sträcker på armarna och hjular på skogsbrynet. Kanholmsfjärden ligger 
som en nysopad dansbana och sydvästen spelar upp en dubbelrevad märssegelpolska,1 

Så inledde den unge August Strindberg en artikel i Dagens Nyheter den 2 augusti 1874, där 
han gjorde ett långt reportage om en kappsegling på Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård 
som KSSS (Kungliga Svenska Segelsällskapet) hade anordnat. Kappseglingen var en stor 
begivenhet och passagerarbåtar gick på morgonen från Stockholm med åskådare. Men det var 
inte enbart KSSS medlemmar som kappseglade utan även skärgårdsbefolkningen ställde upp 
i en egen klass med sina båtar ”rospiggar” och där vinnaren fick en prisstandert och en 
penningsumma. Syftet var att uppmuntra skärgårdsfolket att förbättra sina båtar.2 

                                                           
1 http://stigsandelin.xn--regrund-80a.se/historiskt.se/august.htm(2019-05-22) 
2 Rudolf Wall (som grundade Dagens Nyheter 1864) anställde den unge August Strindberg 1874 efter det att 
Strindberg had bidragit med flera artiklar från skärgården. www.dn.se/kultur-noje/sa-var-strindberg-som-dn-
journalist/, http://stigsandelin.xn--regrund-80a.se/historiskt.se/august.htm(2019-05-22) 

http://stigsandelin.%C3%B6regrund.se/historiskt.se/august.htm(2019-
http://www.dn.se/kultur-noje/sa-var-strindberg-som-dn-journalist/
http://www.dn.se/kultur-noje/sa-var-strindberg-som-dn-journalist/
http://stigsandelin.%C3%B6regrund.se/historiskt.se/august.htm(2019-
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Kappsegling var således ett sätt att främja intresset för segelsporten och driva utvecklingen 
framåt. Men de välbeställda hade utnyttjat skärgården för avkoppling långt tidigare. Utflykter 
på sjön var en viktig del av de så kallade sjöordnarnas verksamhet bland dem Svea orden och 
Arla Coldinu orden i slutet på 1700-talet. Medlemmar i Svea orden inspirerades till bildandet 
av Svenska Segelsällskapet (SSS) efter engelsk förebild 1830. Klubben kunde efter ett par år 
lägga till en krona till sitt namn, efter gillande av kronprinsen, och det som vi nu känner som 
Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) var bildat. 

Industrialiseringen och demokratiseringen underlättade för arbetare och löntagare att söka sig 
ut på sjön och rodd- och kanotklubbar växte fram. Många klubbar bildades av arbetare i 
kooperativ anda för att kunna anordna sommar- och vinterplatser för sina båtar. 

Bildandet av Svenska Seglarförbundet (1904) och utvecklingen av skärgårdskryssareregeln 
(1908), som möjliggjorde en rättvis kappsegling, gav en stark skjuts framåt för svensk 
segelsport och kappsegling.3 

I en reaktion mot kappseglandet tog Sven Grenander initiativet till Svenska Kryssarklubben 
1923 – en rörelse som starkt utvecklats under senare delen av 1900 -talet och som idag 
omfattar cirka 43.000 medlemmar. 

Fritidsbåtarnas antal ökade snabbt efter första världskriget då ett stort antal motorbåtsklubbar 
etablerades. Det ökade intresset för friluftsliv, natur och skärgård drev på utvecklingen av 
båtsport som växte i en stadig takt fram till 1960-talet (men med avbrott för andra 
världskriget). Fram till början av 1960-talet var de allra flesta fritidsbåtar byggda av trä men 
den tekniska utvecklingen på 1960-talet gjorde att man nu kunde bygga båtar av 
glasfiberarmerad plast. Den nya tekniken möjliggjorde att båtar kunde byggas i längre serier 
och kostnaden per enhet sjönk. Samtidigt erbjöd flera producenter halvfabrikat där skroven 
var plastade men där kunderna själva kunde färdigställa båten genom att montera 
inredningen.  

Sammantaget medförde denna utveckling en stor förändring av fritidsbåtsmarknaden där nya 
grupper nu kunde ha råd att köpa sig en fritidsbåt och antalet fritidsbåtar ökade kraftigt.  

Men den tekniska utvecklingen var inte den enda drivkraften till expansionen. 
Fastighetsmarknaden, skattesystemet och penningpolitiken bidrog i hög utsträckning till att 
det såldes så många fritidsbåtar på 60- och 70-talet.  

Resultatet blev en mycket stark expansion av båtsporten under 1960- och 1970-talen. Svensk 
båtsport kunde vid den tidpunkten därför se bakåt på en mycket lång tid av expansion och 
popularisering med början i slutet av 1800- talet. Visserligen hade de två världskrigen varit 
mycket negativa för båtsporten och under andra världskriget var många motorbåtar upplagda 
och många segelbåtar förlorade sina blykölar. Den stora bilden är dock av en stark expansion 
under nästan ett sekel fram till omkring 1980. Men därefter hände någonting. Det förefaller 

                                                           
3 En konstruktionsregel efter vilken man byggde båtar för att möjliggöra rättvis kappsegling. 
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som försäljningen av nya båtar stagnerar.4 Det blir svårare att sälja fritidsbåtar och framför 
allt segelbåtar.  

Efter uppgifter från Sweboat har jag sammanställt diagram över försäljningen av antalet 
båtar. 

Diagram 1: Antal sålda fritidsbåtar 1976 - 2016 

 

Diagrammet visar att en försäljningstopp nåddes i slutet på 1970-talet för att därefter minska 
med en viss återhämtning omkring 2007/2008. Särskilt anmärkningsvärt är att försäljningen 
av segelbåtar sjunkit från omkring 10.000 per år till några hundra (eller ännu mindre) under 
senare år.  

I förhållande till det totala antalet sålda båtar var försäljningen av mindre båtar betydligt 
större 2017 än 1975. Under 1970-talet utgjorde omkring 50% av den totala försäljningen av 
mindre båtar medan den var omkring 80 % på 2010- talet. 

En faktor som påverkar statistiken av försålda motorbåtar är introduktionen av så kallade 
”vattenskotrar”. En vattenskoter är en farkost vars längd understiger fyra meter och som har 
en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla och har utformats för 
att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä. Med andra ord är det 
en mycket liten farkost avsedd för vattensport och nöje och inte en traditionell motorbåt. 
Omkring 2000 så började denna nya typ av farkost att populariseras och cirka 1.000- 2.000 
såldes per år. Under senare år har dock försäljningen ökat kraftigt. Enligt 
branschorganisationen Sweboat, som får sitt statistiska underlag från Statistiska Centralbyrån 
(SCB), så ingår försäljningen av vattenskotrar i posten för motorbåtar men det exakta antalet 
kan inte SCB tillhandahålla.5 Men med hänsyn till deras ringa storlek och avsaknad av ruff 
och sittbrunn borde de närmast klassificeras som ”mindre båtar”. Med andra ord så är därför 
det totala antalet sålda motorbåtar mindre än vad som angivits i diagrammet. 

                                                           
4 Enligt branschorganisationen Sweboat. 
5 Uppgift från Mats Eriksson, VD SWEBOAT 
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Diagrammet visar således att en kraftig strukturförändring av båtarna har skett med en 
förskjutning till mindre enheter. 

Beståndet av fritidsbåtar har därför föråldrats och medianåldern för en segelbåt är idag ca 27 
år.6  Antalet sjödugliga båtar som finns i landet verkar även att ha kulminerat och 
Transportstyrelsen anger att antalet sjödugliga båtar steg från 718.000 år  2004 till 881.000 år 
2010  för att sedan minska till 757’ under 2015.7 

I en undersökning gjord på uppdrag av båtbranschen 2006 visas att den kommande 
generationen uppfattar att det finns oerhört mycket annat som lockar än båtar och man ser 
inte längre på samma sätt som tidigare båtsporten som den dominerande hobbyn utan mer 
som ett av flera intressen.8 

De timmar och dagar vi tillbringar ombord har också minskat under senare år (men 
utnyttjande av fritidsbåtar är mycket beroende av vädret och en sommar med dåligt eller bra 
väder påverkar troligen båtutnyttjandet).9 En annan indikation på minskad entusiasm är dock 
att Båtlivsundersökningen 2015 anger att bland de som inte äger en fritidsbåt så har intresset 
att köpa en båt kraftigt minskat.10 

Enligt Transportstyrelsen ökade antalet båtanvändningsdagarna fram till 2010 för att därefter 
minska. Under 2004 uppgick båtanvändningsdagarna till 13.7 miljoner och 2010 till 21,8 
miljoner båtanvändningsdagar. Båtutnyjttande har därefter sjunkit och under 2015 hade 
antalet minskat till 12,1 miljoner båtanvändningsdagar. På motsvarande sätt har antalet 
övernattningar i fritidsbåtarna fluktuerat under de senaste 10 åren. Enligt 2004 års 
undersökning uppgick antalet bäddnätter  (övernattningar) till över 4 miljoner och ökade till 
5,8 miljoner 2010 men minskade kraftigt till enbart 1,1 miljoner 2015.11  

En preliminär tolkning av materialet skulle kunna innebära att båtanvändningen kulminerade 
omkring 2010 för att därefter minska. Men vad är anledningen till att båtutnyttjande sjunker 
och varför minskar antalet fritidsbåtar i landet? Det förefaller som om den långa uppåtgående 
trenden från början av det tjugonde århundradet bryts och man måste då fråga sig varför? För 
att kunna svar på frågan måste vi fråga oss vilka de faktorer är som påverkar försäljningen, 
positivt och negativt, av fritidsbåtar och vilka motiv som får oss att tillbringa vår fritid på 
sjön. 

Fritidsbåtar är sällanköpsvaror och representerar ibland substantiella investeringar. Det är 
därför viktigt att förstå hur ekonomiska faktorer styr fritidsbåtsmarknaden. Men man måste 
även fråga sig vilken funktion fritidsbåten har? Användaren av fritidsbåten utnyttjar den inte 
främst för transportarbete utan han eller hon har andra motiv för att vara på sjön. Det kan vara  

                                                           
6 Båtlivsundersökningen 2015 s. 24, Transportstyrelsen utför vart femte år en Båtlivsundersökning i syfte att ge 
fakta om båtlivet för att offentliga och privata institutioner kan planera. Undersökningen 2015 bygger på 3.594 
genomförda intervjuer. 
7 Båtlivsundersökningen 2015. S. 15 
8 Broschyr SWEBOAT Morgondagens båtliv – utmaningar och möjligheter. 
9  Båtlivsundersökningen 2015. s. 65. 
10 Båtlivsundersökningen 2015, s. 118. 
11 Båtlivsundersökningen 2004, s. 24, Båtlivsundersökningen 2010, s. 53, samt Båtlivsundersökningen 2015, s. 
65. 
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att kappsegla, njuta av naturen eller koppla av. Fritidsbåten har därför övergått från att vara 
ett transportredskap till att bli meningsbärande. Med andra ord, för att förstå varför vi väljer 
att tillbringa fritid på sjön måste även dessa övriga faktorer, motiv, identifieras och deras roll 
i hur fritiden upplevs analyseras. 

Uppsatsens har disponerats så att efter inledning och bakgrund där läsaren ges en första 
beskrivning av båtsportens drivkrafter i kapitel 2 vilka har definierats som fyra diskurser: 
Sociala gemenskapens och exklusivitetens-, Naturromantikens-, Hälsans- och 
Kappseglingens diskurser. Med denna utgångspunkt formuleras forskningsproblemet som 
leder in i en diskussion av tidigare forskning, syfte, metod, källmaterial och avgränsningar. 
Den teoretiska delen, kapitel 3-9, följs av den empiriska undersökningen i kapitel 10 som 
fokuseras på en fallstudie av Nynäshamns Segelsällskap. Här visas att efter en kraftig 
expansion fram till 1980 har intresset för båtsport minskat. Fallstudien avslutas med slutsatser 
och följs i nästa avsnitt, kapitel 10.2 av en breddad analys av fritidsbåtsbranschen. Utifrån en 
beskrivning av samhällets modernisering identifieras därefter i kapitel 11 
strukturförändringar i samhället som påverkat fritidsbåtsbranschen. Dessa är: 1. Minskat 
socialt kapital, 2. Förändringar i hushållens konsumtion, 3. Nya preferenser hur hushållen 
konsumerar fritid och 4. Fritiden är gemensamt upplevelseorienterad. Studien avslutas i 
kapitel 12 med slutsatsen att samhällsförändringar tidigare hade möjliggjort en expansion av 
båtsporten men att nu, på ett motsvarande sätt, andra djupgående förändringar i samhället har 
minskat attraktionen för båtsport och därmed även förändrat förutsättningarna för 
båtklubbarna. 

 
3.  Syfte 

Det övergripande syftet och det problemområdet jag är intresserad av att närmare studera 
är att förstå om och hur samhällsförändringar påverkar båtsporten. Mina tidigare arbeten har 
indikerat att vissa samhällsförändringar har haft en positiv effekt på etablerandet av båtklubbar 
och på båtsporten i sin helhet. Jag vill närmare identifiera och undersöka vilka dessa 
samhällsförändringar är och hur de har stimulerat fritisbåtsbranschens tillväxt. Men då 
tillgängliga data indikerar nu att båtsporten är på tillbakagång vill jag även förstå vad orsaken 
är till denna förändring och varför fritidsbåtarna används i mindre utsträckning än förrut. Med 
andra ord vill jag identifiera och förstå faktorer som är viktiga för båtsportens utveckling både 
vad gäller dess tillväxt och dess tillbakagång 

Jag arbetar efter hypotesen att strukturförändringar i samhället påverkar fritidsbåtssporten 
såväl positivt som negativt men för att närmare kunna diskutera incitamenten till den svenska 
fritidsbåtsutvecklingen måste utöver strukturperspektivet även aktörernas synvinkel beaktas.  
Då fritidsbåtar upplevs ha en funktion som går utöver det rena transportbehovet, de är 
meningsbärande, behöver denna underliggande dimension (er) närmare undersökas. Studien 
vill därför förstå hur individens förställningar formas och eller förändras och då denna 
funktion är baserad på en känsla, något som individen upplever som meningsfullt har jag valt 
att se dem som styrande föreställningar eller med andra ord diskurser. Uppsatsen söker därför 
identifiera och illustrera diskurser som är av betydelse för båtsportens utveckling.  
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För att närmare undersöka och förstå vilka omständigheter som påverkar båtsporten har jag valt 
att göra en fallstudie av Nynäshamns Segelsällskap. Men med utgångspunkt från fallstudien 
kommer jag därefter bredda analysen och söka identifiera faktorer som är viktiga för hela 
båtsports branschen. 

 
4.  Båtsportens diskurser 

I en tidigare genomförd fallstudie av tillblivelsen av Svenska Kryssarklubben framstod 
skaparen av klubben, Sven Grenander, som inspirerad av Per Henrik Ling. Grenander 
poängterade seglingens pedagogiska roll och dess positiva inverkan på hälsan och han 
argumenterade mot kappsegling.12 Han skapade en exklusiv klubb med nationalistisk och 
naturromatisk anda där själva (upptäcks-) resan var det viktiga och inte stressen runt en tävlan. 
En andra fallstudie av en båtklubb (vid Gustavsbergs porslin industrier) visade även att 
arbetarnas svåra och hälsovådliga arbetsförhållande motiverade dem att komma ut i friska 
luften på sjön.13 Och även här uttalade medlemmarna sin beundran för naturen. I Gustavsberg 
framstod klubben som exklusiv där medlemmarna hade en stor gemenskap. Samtidigt finns 
även andra klubbar där tävlan och kappsegling har en framträdande plats och till exempel 
Kungliga Svenska Segelsällskapet har spelat en framträdande roll att skapa och utveckla 
kappsegling till en folksport. 

Fallstudierna identifierade således drivkrafter som hälsa och avkoppling, naturromantik, en 
stark gemenskap men även att tävlingsaspekten var viktig. Fallstudierna gav ett perspektiv 
utifrån enskilda klubbar men generella studier har bekräftat de första iakttagelserna. 

En studie om båtliv som initierats av SWEBOAT visar att drivkrafterna för att utöva båtsport 
fokuseras på naturupplevelser och frihetskänsla samt att båtlivet ger tillfälle till att koppla av 
och varva ned. Vidare att båtlivet handlar om att göra något tillsammans och att umgås och 
trivas i marin miljö. På motsvarande sätt anger Transportstyrelsens Båtlivsundersökningen 
2015 att de två överlägset viktigaste aspekterna av båtlivet är frihetsupplevelsen och 
naturupplevelsen.14 

Mot bakgrund av dessa drivkrafter har jag preliminärt identifierat fyra motiv eller styrande 
föreställningar som påverkar båtsporten. Jag kommer att behandla och kalla dessa drivkrafter 
diskurser och jag menar att de är centrala för aktörernas handlande. 

- Sociala gemenskapens- och exklusivitetens diskurs; 

                                                           
12 Hansell, Hans, Armfelt. Etableringen av en Svensk riksorganisation för långfärdssegling – Svenska 
Kryssarklubben (SXK). VT 2017. Högskolan Dalarna, Per Henrik Ling skapade en gymnastisk metod och för 
”lingianerna” var hälso- och den personliga utvecklingen aspekten prioriterad och man tog avstånd från elitism 
och tävlan.  
13 Hansell, Hans Armfelt. Skapandet av en båtklubb – Gustavsbergs Båtklubb 1922-1960, C-uppsats, 
Stockholms Universitet HT 2017 
14 Broschyr SWEBOAT Morgondagens båtliv – utmaningar och möjligheter, Båtlivsundersökningen 2015, s. 
85.  
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- Naturromatikens diskurs; 

- Hälsans- och avkopplingens diskurs; 

- Kappseglingens diskurs. 

De fyra diskurserna kommer att närmare identifieras och analyseras i de kommande avsnitten 

 
Sociala gemenskapens- och exklusivitetens diskurs 

Segling har tidigt associerats med social gemenskap (och även iögonfallande konsumtion). 
Ordenssällskapet Svearnas utflykt 1804 är ett tidigt exempel. 

Svearna hade farit ut på sitt vanliga korståg och kommo nu vid midnattstid seglande närmare 
staden - små och stora skepp, slupar och båtar, som alla färdades fram med vajande vimplar och 
tända lanternor. ----  Omväxlande spelades krigiska melodier av fyra musikkårer, fördelade på 
flera båtar. Sedan kom en dundrande kanonad från alla sidor, vilken besvarades av små nickhakar 
av ägarna av trädgårdar runt omkring. Ty musik och skottlossning vill svensken ha överallt där 
det skall vara roligt.15 

De första medlemmarna i vad som senare kom att bli Kungliga Svenska Segelsällskapet 
bildades av personer ..”representerade högsta societeten och välmående borgerskapet”.16 

Men den sociala gemenskapen var inte bara för den högsta societeten utan även för arbetar 
klubbarna som utvisade en hög grad av sammanhållning vilket manifesterades genom 
gemensamma symboler. Gustavsbergs Båtklubb första mötet hölls tisdagen den 4 april 1922. 
Förutom stadgarna var den enda substantiella punkten på dagordningen utformningen av 
klubbens standert samt mössmärket som skulle tillverkas i emalj.17 

Men även för dagens båtklubbar är den sociala gemenskapen väsentlig och till exempel 
Nynäshamns Segelsällskap poängterar inte bara kamratskap utan även etik ”..verksamhet 
präglad av god etik och ett gott kamrat – och sjömanskap..” 18 

 
Naturromantikens diskurs 

Naturromantik har en lång tradition i Sverige. Ett tidigt belägg för båtsportens särskilda 
Naturromantik är publiceringen av den skotske advokatens John MacGregor färder i sin 
kanot genom Sverige 1868. 19 General Lemchen var även en tidig förespråkare för seglingens 
naturvärde och publicerade en artikel i Svenska Turistföreningen årsbok 1899 om sina 
seglingar längs den svenska kusten. 

                                                           
15 www.Arnell.cc (svea orden) (2018-10-16). 
16 Haglind, Henning & Pallin, Erik, Kungliga Svenska Segelsällskapet 1830-1930.  (Stockholm 1930), s. 121. 
17 Hansell, Hans. Skapandet av en båtklubb- Gustavsbergs båtklubb 1922 - 1960, C- uppsats Stockholms 
Universitet, 2017. 
18 http://www.nynashamnyachtclub.se/nss-stadgar/(2019-05-22) 
19 Sievers, Sven, red. Kanotidrott. 150 år av glädje. (Stockholm 2017), s. 10. 

http://www.arnell.cc/
http://www.nynashamnyachtclub.se/nss-stadgar/(2019-
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”Ja! Har ni ingen båt, så skaffa er genast en – och .. Segla i Ångermanlands skärgård. Jag kan 
försäkra er, att ingen annan av våra skärgårdar går upp mot den hvad naturens skönhet 
angår”.20 

Sjöresor har sedan lång tid kopplats samman med naturromantik och i de återkommande 
båtlivsundersökningarna som Transportstyrelsen utför har under många år det huvudsakliga 
motivet till att vistas på sjön angetts till naturupplevelsen och frihetskänslan.21 
 

Hälsans diskurs 

Båtsportens positiva effekter på hälsan var ”allmänt känt” redan i början på 1900-talet då  
Hälsans diskurs kan härledas till segling med badgäster i Bohuslän på 1800-talet. Sven 
Grenander, lektor vid läroverket i Västervik, grundade Svenska Kryssarklubben (SXK) 1923.  
Han publicerade flera böcker och poängterade seglandets uppfostrande roll men även den 
hälsobringande uppmärksammas och låter läkaren Carlström framföra: ”vill som läkare på 
det livligaste rekommendera denna form av friluftsliv” och ” en metod att ”återvända till 
naturen”, som bra nog närmar sig idealet”.22  

Men det som fick båtsporten att verklig ta fart på 1920 talet var att industriarbetarna började 
skaffa sig motorbåtar som en avkoppling från det tunga fabriksarbetet. I Gustavsbergs 
porslinsfabrik, där porlsinsdammet gav många arbetare silikos, blev båtsport därför populärt 
och båtklubbens ordförande Sävström förklarar i lokaltidningen Gustavsbergaren  att 
”Motorbåtssporten anser vi vara ett av de bästa avkopplings- och rekreationsmedel för en 
jäktad industriarbetare. Det finns inget som går upp mot en härlig sjöresa.” 23 

 
Kappseglingens diskurs 

Framväxten av kappsegling kommer från sjöordnarnas vana att segla i kolonn vilken togs upp 
av Kungliga Svenska Segelsällskapet. Genom att de deltagande båtarna i improviserade 
former ”kappseglade” kunde man bestämma deras inbördes position i kolonnen men den 
första organiserade kappseglingen ägde rum i KSSS regi 1851. KSSS blev senare 
initiativtagare till Svenska Seglarförbundet och en kappseglingsregel (skärgårdskryssaregeln) 
som möjliggjorde rättvis kappsegling. Genom intresset för kappsegling kom båtsporten att 
utvecklas och kappseglingsbåtar drev den tekniska utvecklingen framåt. 

 

                                                           
20 http://www.nordingra.nu/lustseglare-1899 (2018-10-15). 
21 www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/transportstyrelsen-
batlivsundersokning-2015-rapport-v-2-160307.pdf(2019-05-22) 
22 Carlström, C. i Grenander, Sven (red). I våra farvatten: Årsskrift för turist och långfärdssegling. (Bonniers: 
Stockholm 1923). s. 100, SXK kom att bli världens största klubb med individuell anslutning och i dess första 
årsbok noteras att ett oproportionerligt stort antal långfärdsseglare rekryteras från läkarkåren. Man sammanfattar 
att det är två skilda intressen som långfärdsseglingen tillgodoser ”å enda sidan den sunda smaken för ett friskt och 
stärkande friluftsliv...[å andra sida lusten att resa och se ny natur]..” Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1924, s. 8 
23 ”Gustavsbergs Båtklubb 25 år” Gustavsbergaren nr.2, s. 23, 1947,      
https:www.hembygd.se/gustavsberg/tidningen-gustavsbergaren.(2019-05-22) 

http://www.nordingra.nu/lustseglare-1899
http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/transportstyrelsen-batlivsundersokning-2015-rapport-v-2-160307.pdf(2019-
http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/transportstyrelsen-batlivsundersokning-2015-rapport-v-2-160307.pdf(2019-
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Diskursernas sociala praktik 

Jag har tidigare angett att diskurser är styrande föreställningar och diskurserna är därför 
incitament till sociala praktiker som är meningsbärande. Den meningsbärande delen här är 
båtsport. Det är därför logiskt och rimligt att uppfatta att Hälsans och Naturromantik 
diskurser direkt motiverar aktörerna att tillbringa tid på vattnet för att få frisk luft och njuta av 
natursceneriet.  

Den Sociala gemenskapens- och exklusivitetens diskurs har dock en annan karaktär än de två 
övriga diskurserna. Den uppmanar inte direkt aktörerna att ge sig ut på havet utan dess 
funktion är att aktören vill bli sedd och åtnjuta den sociala gemenskap som finns i klubben. 
Genom medlemskapet i klubben skapas en bild av aktörer som han/hon vill förmedla och 
genom medlemskapet åtnjuter medlemmen en social gemenskap. Verktyget för att bli sedd är 
en båt och därmed ett medlemskap i en båtklubb eller segelsällskap. För att förmedla och 
konfirmera sin bild av sig själv är symboler som mössmärken, standerter, klubbhus och 
evenemang viktiga.  

Sport och idrott innefattar ett tävlingsmoment och under 1900-talets första decennier kom 
segelsporten också att innefatta ett tävlingselement och genom de mätningsregler som 
utvecklades uppstod en livaktig kappseglingsverksamhet. Genom den uppmärksamhet 
kappseglingen fick så blev den en förebild och Kappseglingens diskurs motiverade och 
entusiasmerade intresserade att komma ut på sjön och segla men även att rita och konstruera 
nya båtar.  

De fyra diskurserna gör anspråk på att vara sanna och är styrande och de ger var och en motiv 
för aktörerna att skaffa en fritidsbåt. Det är inte heller någon motsättning mellan diskurserna 
utan de samverkar. Med andra ord kan en aktör som älskar naturen även uppfatta sjöresan 
som positiv för hälsan och också uppskatta den sociala gemenskapen i båtklubben. Den 
sammanlagda effekten av diskurserna kan därför bli ett starkt incitament att utöva båtsport.  

 
5.  Problemformulering 

Efter en period av kraftig expansion av fritidsbåtsmarknaden på 1960- och 1970- talen bryts 
tillväxtkurvan och ett väsentlig lägre antal båtar säljs. Vad är orsaken till denna förändring? 
Varför minskade försäljningen av fritidsbåtar? Och varför minskar intresset och utnyttjandet 
av båtarna? Hushållens disponibla inkomster har under samma tid kraftigt ökat och andelen 
som hushållen allokerar till fritid och kultur ökar samtidigt. Men någon motsvarande ökning 
av konsumtion i kronor av båtsport kan inte urskiljas – varför?24 

I en tidigare studie av Gustavsbergs Båtklubb har jag visat att den snabba utvecklingen av 
motorbåtsklubbar på 1920- talet i hög grad påverkats av samhällsförändringar som ökat 
intresset för friluftsliv, natur och båtsport. Samhällsförändringarna inkluderade bland annat 
industrialisering, kollektivavtal, semester, arbetstidsförkortning och teknisk utveckling av 

                                                           
24 se bilaga 1 
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båtmaterialet. Dessa incitament medförde att båtsporten spreds till breda lager och att 
arbetare i stor uträckning hade möjlighet att införskaffa en båt och utöva båtsport. 

Om den tidigare tillväxten och expansionen av fritidsbåtsmarknaden speglade förändringar i 
samhället borde på motsvarande sätt minskningen av båtsporten även vara avhängig av 
samhällsförändringar. Den naturliga frågan blir då: vilka är de faktorer som påverkar 
båtsporten och hur har de förändrats? Vidare, vilka är de mekanismer som påverkar 
användningen (negativt) av fritidsbåtar. 

Eftersom fritidsbåtar upplevs ha en funktion som går utöver det rena transportbehovet, de är 
meningsbärande, behöver denna underliggande dimension (er) närmare undersökas. Den 
logiska följden av detta resonemang är att mitt studium är riktat mot hur individens 
förställningar formas och eller förändras. Mot bakgrund av att denna funktion är baserad på 
en känsla, något som individen upplever som meningsfullt har jag valt att se dem som 
styrande föreställningar eller med andra ord diskurser.  

För att närmare kunna diskutera incitamenten till den svenska fritidsbåtsutvecklingen 
upplever jag att det kan vara fruktbart att ta hjälp av ekonomisk teori. Inom ekonomisk teori 
finns begreppen ”latent efterfrågan” (latent demand) och flaskhals (bottle neck) och tanken är 
att en existerande men uppdämd efterfrågan (latent demand) inte kan tillfredsställas beroende 
på flaskhalsar av olika slag som förhindrar att efterfrågan kan tillfredsställas. Men när 
flaskhalsen tas bort sker en snabb tillväxt eller användning (i kronor eller i enheter t.ex ton) 
då de begränsande faktorerna avlägsnas. Ett exempel kan vara att en väg breddas och som 
därmed tillåter ett högre trafikutnyttjande. Men på motsvarande sätt när flaskhalsen väl är 
borttagen (bortbyggd) medför en ytterligare ökad kapacitet inte en högre användning 
(ekonomisk tillväxt, transportarbete) utan tillväxten styrs av den underliggande generella 
efterfrågan (som kan öka eller minska). Jag har tidigare angett båtsportens drivkrafter Social 
gemenskap och exklusivitet, Naturromantik,  Hälsa och avkoppling och Kappsegling som jag 
har teoretiskt definierat som diskurser. Jag menar att det kan var fruktbart att se dessa 
drivkrafter som båtsportens efterfrågan. Jag kommer i senare avsnitt diskutera såväl 
innehållet i diskurserna, efterfrågan, som begränsningarna som avgör hur efterfrågan kan 
tillfredsställas. 

En ytterligare preliminär utgångspunkt är att samhällets sociala kapital har betydelse för 
fritidsverksamheten och i synnerhet för föreningslivet (båtklubbar). Robert Putman i Bowling 
alone (2000) har studerat utvecklingen av det sociala kapitalet och han noterar att samhällets 
sociala kapital har minskat vilket även negativt påverkat föreningsverksamheten.25 Av 
särskilt intresse är Putmans konstaterande att genom kvinnornas allt större 
sysselsättningsgrad i arbete utanför hemmet minskar deras sociala kapital. Men det är inte 
enbart kvinnornas sociala kapital som minskar utan Putman slår fast att i familjer där kvinnan 
arbetar utanför hemmet så minskar även mannens sociala kapital.26 Genom kvinnornas 
emancipation så minskar således familjen totala sociala kapital genom att både män och 
kvinnors reducerar sina sociala aktiviteter utanför hemmet. Mot bakgrund av dessa 

                                                           
25 Putman, R. Bowling alone. (New York 2000) 
26 Putman (2000) s. 195, 200 
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grundläggande förändringar av socialt beteende är det av intresse att närmare studera 
förändringar i familjens attityder och preferenser för att förstå förändringsprocessen. Bo 
Rothstein, Sociala fällor och tillitens problem (Stockholm 2004) menar att den 
socioekonomiska politiken har betydelse för det sociala kapitalet och föreslår att det vore 
bättre att förändra den ekonomiska politiken än att stärka det civila samhället för att höja 
samhällets sociala kapital. 

 
Antagande 

Innan jag närmare specificerar forskningsfrågan behöver jag dock göra några antaganden. Jag 
har fyra utgångspunkter för studien. För det första att båtsport är meningsbärande. Jag 
förutsätter att båtsport utövas av individer som inte använder sina båtar yrkesmässigt. 
Tidigare utnyttjade man (segel) båtar för att tillfredsställa ett transportbehov eller för fiske 
men i den här studien ser jag båtarna inte som transportredskap utan att de fyller en funktion 
utöver själva transportarbetet. Jag är intresserad av att närmare undersöka denna 
meningsbärande funktion. 

För det andra att båtsport utövas i och genom båtklubbar och segelsällskap. I Sverige finns ca 
1.000 båtklubbar och segelsällskap med omkring 250.000 medlemmar. Det absoluta flertalet 
båtägare som använder en båt som är större än den minsta roddbåt är medlemmar i en 
förening för att få hjälp med bryggplatser, vinterförvaring och för den sociala gemenskapen. 
Genom att studera båtklubbarna menar jag att man får en god förståelse över båtsporten. 

För det tredje att fritidsbåten (ruffade båtar) i hög utsträckning är avsedd att användas för hela 
familjens rekreation.27 Antalet personer ombord vid båtturer är 3,0 respektive 3,3 personer 
för motor- och segelbåtar enligt Båtlivsundersökningen 2015 vilket gör det sannolikt att syftet 
med båten är att den skall kunna härbärgera vad vi traditionellt kallar familj. 

För det fjärde att det krävs socialt kapital att vara medlem och deltaga i båtklubbarnas 
verksamhet. Många båtklubbar förväntar sig att medlemmarna arbetar med gemensamma 
projekt som nattvakt, reparationer av bryggor och deltager i sociala händelser som fester och 
kappseglingar. 

 
Hypotes 
 
Med utgångspunkt från den första fallstudien kan en bakomliggande hypotes formuleras:  

- Samhällsförändringar påverkar båtsporten både positivt och negativt.  

Forskningsfrågan blir därmed följande: 

- Studien vill förstå vilka samhällsförändringar som påverkar båtsporten negativt. 
Om studien kan identifiera och förstå en minskad båtsport aktivitet i ljuset av 

                                                           
27 Båtlivsundersöknkpingen 2015, s.66 
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samhällsförändringar kan hypotesen att samhällsförändringar påverkar 
båtsporten provisoriskt accepteras 

Hypotes: Båtsporten och Båtklubbarna påverkas av samhällsförändringar 

   

 
Observerade fakta: Strukturförändringar i båtsporten - Traditionell båtsport 
stagnerar till förmån för fritid med mindre enheter. 

 

 
Forskningsfråga: Varför det minskade intresset i traditionell båtsport? 

 

 

Genomförande:  

Båtsport utövas i och genom båtklubbar och segelsällskap och genom att studera 
båtklubbarna får man en god förståelse för båtsporten. 

 

A. Identifiera båtsportens drivkrafter – fyra diskurser 

- Social gemenskap och exklusivitet 

- Naturromantik 

- Hälsa och avkoppling 

- Kappsegling 

B. Identifiera utmaningar till båtsportens diskurser 

- Minskat socialt kapital 

- Ett modernt samhälle grundat på emancipation 

- Förändringar i hushållens konsumtion  

- Nya preferenser i hur hushållen konsumerar fritid 

 

 

Slutsatser: Förändringar i samhället på olika nivåer påverkar intresset för 
båtsport och därmed även båtklubbarna 
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6.  Tidigare forskning  

Segelsällskap är stolta över sin historia och publicerar ofta jubileums skrifter om sin tillblivelse 
som till exempel KSSS, Kungliga Svenska Segelsällskapet 1830-1930. Det finns dock få 
böcker som behandlar segelsällskap ur ett teoretiskt perspektiv.28   

Carl Heideken har studerat båtklubbar i Stockholmsområdet Båten mot sjön (2006). Han 
beskriver den starka expansionen av klubbar i början på 1900-talet. Han noterar att idrott och 
sport då inte längre bara tillhörde de rika och att ”familje utflykter... och kappsegling med kanot 
och små båtar blir allt vanligare.”  Han lyfter fram det kooperativa draget bland båtfolket där 
båtarna underhålls av ägarna själva samt att klubbarna tidigt hade en koppling till 
idrottsrörelsen genom tidskrifter och tävlingsverksamhet.29 

En etnologisk studie av ett segelsällskap har gjorts av Christine Fredriksen, och Eva Hult,  IF-
livet kring en populär fritidsbåt (i antologin Sommarliv).30 

Leif Yttergren, idrottshistoriker, har undersökt idrottens organisering och sportifiering Täflan 
är livet (1996).31 Han fann att redskapsgrenar som hästsport, rodd och segling var de områden 
som sportifierades först.32 Naturromantiken och nationalism spelar roll för friluftslivet och 
idrotten och Yttergren Friluftsfrämjandet 1892-1992 (1992) visar i en studie av 
skidfrämjande hur begreppen nationalism, friskvård och social disciplinering påverkat 
idrotten och friluftslivet.33  

Erling Matz För segel och motor (2009) menar att utvecklingen inom båtsporten var långsam 
fram till 1950 men identifierar tre huvudlinjer som båtsporten har följt: Kappseglarna som 
hade stora dyra och unika båtar, långfärdsseglarna eller turistseglarna som hade i allmänhet 
billiga och små båtar och sommarstugeägarna som for mellan fastlandet och den egna 
sommarstugan med små snurrebåtar.34 

Idéhistorikern Lena Eskilsson (Historisk Tidskrift 1966) har studerat Svenska 
Turistföreningen och noterar att friluftsrörelsen demokratiserades och noterar att 
Turistföreningen var tidigt ute med att främja båtsport och gav även ut en skärgårdskarta 
1925.35 

Historikern Sven Lundkvist (Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920 ,1977) menar 
att de tidiga folkrörelserna haft stor betydelse för den politiska formen som sedan 
arbetarrörelsen anslöt sig till. Han menar att den politiska verkligheten mer och mer kom att 

                                                           
28 Haglind, Henning & Pallin, Erik, Kungliga Svenska Segelsällskapet 1830-1930, KSSS: Stockholm 1930 
29 Heideken, Carl. Båten mot Sjön. Stockholmia förlag, Stockholm 2006 
30  Fredriksen, Christine och Hult, Eva,  IF-livet kring en populär fritidsbåt i Burvall, Asta (red) Sommarliv. 
Minnen, drömmar och materialitet, Makadam 2016 
31 Yttergren, Leif. Täflan är lifvet: Idrottens organisering och sportifiering i Stockholm 1860-1898. (Stockholmia 
förlag 1996). Avhandling vid Historiska institutionen Stockholms universitet 1996. 
32 Yttergren (1996) 
33 Yttergren, Leif. (1992) Friluftsfrämjandet 1892-1992. (Friluftsfrämjandet 1992). 
34 Matz, Erling,  För segel och motor (2009)  i Triberg, Annica (red.). En värld av öar (Max Ström:2009). 
35 Eskilsson, Lena. ”Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv: Från den vetenskaplige vildmarksmannen 
till den cyklande husmodern.” Historisk Tidskrift 1966.  
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motsvaras av den sociala och att arbetarklassen framträdde som en jämbördig partner i 
jämförelse med de övriga klasserna i samhället.36 

Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson beskriver i sin bok Den skötsamme arbetaren (2017) hur 
det äldre patriarkaliska samhället förändrats från en vertikal struktur till en horisontell.37 
Historikerna Christer Ericsson, Björn Horgby och Shunji Ishihara Faderliga företagare I 
Sverige och Japan  (2015) har byggt vidare på Ambjörnssons tankar och studerat 
patriarkalism i svenskt och japanskt näringsliv. De anger att i mellankrigstiden understödde 
bruksledningar aktivt idrotten genom att upplåta mark och bidraga till finansiering av 
anläggningskostnader.38 

Historikern Ulf Lyckes har genomfört en detaljerad studie på Alingsås Segelsällskaps, 
Alingsås Segelsällskap 125 år, som han i slutet av 1800-talet karaktäriserade som en 
”herrklubb”. 39 

Jan Pettersson, Ingrid Eriksson och Per Hellgren har skrivit en initierad bok om utvecklingen 
av segelbåtar vid sekelskiftet 1900 och där även beskrivit utvecklingen av den moderna 
kappseglingen. Segelsport i brytningstid sedd via Gunnar Mellgrens ritstift,  Gaff Yacht 
Society, Stockholm  2017.40 

Hans Armfelt Hansell har studerat drivkrafter bakom bildandet och framväxten av 
båtklubbar. Här ingår identifiering av aktörernas drivkrafter såsom en längtan till naturen 
eller social gemenskap men även en analys av de socioekonomiska och strukturella 
förutsättningarna för bildandet av segelsällskap och båtklubbar. I en B-uppsats Etableringen 
av en Svensk riksorganisation för långfärdssegling – Svenska Kryssarklubben (SXK)  
undersöks tillblivelsen av Svenska Kryssarklubben.41 Här identifieras de bakomliggande 
idéerna som drev initiativtagarna gå ifrån de traditionella båtklubbarna för att istället främja 
långfärdsseglingen och avstå kappseglandet.  Utgångspunkter för analysen var bland annat 
Leif Yttergrens teorier om sportifiering och Jan Lindroths tankar om idrottsrörelsens historia 
samt aktörernas uppfattning om seglingens hälsogörande effekt och deras beundran inför 
naturen. 

Hansell har därefter vidare undersökt och trängt djupare in i de faktorer som har haft 
betydelse för bildandet av båtklubbar. I en C-uppsats, Skapandet av en båtklubb – 
Gustavsbergs Båtklubb 1922-1960, visar han hur arbetarna vid Gustavsbergs porslinindustrier 
bildade en båtklubb för att få rekreation från det tunga industriarbetet. Här identifieras fyra 
gruppper av faktorer som är väsentliga för båtsportens utveckling. Dessa är gemensamt 

                                                           
36 Lundqvist, S. (1977) Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920.  
37 Ambjörnsson, Ronny. Den skötsamme arbetaren. (Stockholm 2017) s. 258. 
38 Ericsson, Christer & Björn Horgby & Isjhihara, Shunji. Faderliga företagare I Sverige och Japan. (Stockholm 
2015)  
39 Lycke, Ulf. Alingsås Segelsällskap 125 år,  (Alingsås 2003). 
40 Pettersson, Jan, Eriksson, Ingrid  och Hellgren, Per , Segelsport i brytningstid sedd via Gunnar Mellgrens ritstift,  
Gaff Yacht Society, Stockholm 2017. 
41 Hansell, Hans Armfelt Etableringen av en Svensk riksorganisation för långfärdssegling – Svenska 
Kryssarklubben (SXK), B-uppsats, Högskolan Dalarna VT 2017 
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intresse eller värdegemenskap, faktorer relaterade till hälsa, socioekonomiska faktorer och ny 
teknik. 42 

Båtklubbar är föreningar (voluntary associations) vars etablerande till en viss del kan 
förklaras genom om omvandling från ett hierarkiskt till ett horisontellt samhälle och Hansells 
forskning tar upp betydelsen av denna strukturomvandling i samhället som har underlättat 
etableringen av båtklubbar. Men Hansell påvisar också att andra socioekonomiska faktorer 
och teknisk utveckling varit viktiga för dessa föreningars genomslagskraft. Vidare, att även 
om det strukturella förutsättningar fanns så fungerade underliggande drivkrafter som till 
exempel en beundran för naturen som en katalysator för införskaffandet av en fritidsbåt.  .  
Hansell diskuterar hur dessa faktorer samverkar till framväxten av en betydande 
fritidsbåtsverksamhet och att båtklubbarnas på så sätt kan uppfattas som spegla förändringar i 
samhällsstrukturen. 

Tidigare forskning vad gäller båtklubbar och fritidsbåtar har varit mycket begränsad.  Många 
segel- och båtklubbar har beskrivit sin tillblivelse, ofta som jubileumsböcker i samband med 
att klubbarna uppnått en viss ålder (till exempel Kungliga Svenska Segelsällskapet 1830-
1930) och det finns även flera verk som tekniskt beskriver utvecklingen av fritidsbåtar. Dessa 
arbeten behandlar ofta föreningarna ur ett ”historiskt” perspektiv i den meningen att man 
redovisar vem och vilka som stått i ledningen för klubben under olika tidsperioder, ofta med 
betoning på prominenta personer. Heideken (2006) och Fredriksen och Hult (2016) gör 
intressanta iakttagelser men deras infallsvinklar är mer etnologiska än historiska. Jag menar 
därför att det saknas akademiska arbeten som behandlar båtsporten och dess utveckling på ett 
mer teoretiskt och analytiskt sätt. Framför allt saknas en analys av båklubbarnas ställning och 
situation i samhället – en omvärldsanalys.  
 
Mitt bidrag till forskningen kan sammanfattas till tre områden. För det första så upplever jag 
att jag har identifierat ett forskningsfält som inte tidigare har uppmärksammats.  
Fritidsbåtsektorn och båtklubbarna innefattar ett stort nationellt fritidsintresse där mer än två 
miljoner personer någon gång under sommaren vistas i fritidsbåt. Det är därför viktigt att 
uppmärksamma hur denna aktivitet har uppkommit och utvecklats. För det andra så har min 
forskning skiftat fokus från den traditionella historieskrivningen inom båtklubbarna som till 
stor del beskrivit stora regattor, kappseglingsbåtar och identifierat kända namn inom 
näringsliv och societeten till att synliggöra de som i själva verket utgör ryggraden av 
båtklubbarna, nämligen den vanlige löntagare och arbetaren.  För det tredje så vidgar min 
forskning perspektivet från ett lokalt enskilt till ett perspektiv som tar avstamp i en fördjupad 
omvärldsanalys, beaktande strukturella förändringar och även nya attityder och preferenser. 
 
Mot denna bakgrund har därför tagit fasta på de arbeten som redan gjorts på området men nu 
även utnyttjat studier gällande folkrörelser, friluftsliv, idrott, attityder och drivkrafter samt 
den socioekonomiska utvecklingen för att möjliggöra en fördjupad analys av fritidsbåtsektorn 
och båtklubbarna. 

                                                           
42  Hansell, Hans Armfelt, Skapandet av en båtklubb – Gustavsbergs Båtklubb 1922-1960, C-uppsats, 
Stockholms Universitet HT 2017 
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7.  Källmaterial 

Den här undersökningen baseras först på en fallstudie av Nynäshamns Segelsällskap som 
därefter utvidgas till att omfatta fritidsbåtsbranschen som helhet. I valet av Nynäshamns 
Segelsällskap som studieobjekt har jag tagit hänsyn till olika kriteria. Min strävan har varit att 
finna en båtklubb som är så allsidig som möjligt och därmed i så hög grad som möjligt 
speglar fritidsbåtsverksamheten i landet. Det finns båtklubbar som till största delen består av 
seglare (till exempel Vikingarnas Segelsällskap i Stockholm) och på motsvarande sätt finns 
båklubbar som till största delen innefattar motorbåtsägare (till exempel Gustavsbergs  
Båtklubb). Andra klubbar poängterar kappsegling (Kungliga Svenska Segelsällskapet) eller 
särskilda båttyper så kallade entypsklasser.  

Min avsikt med att välja Nynäshamns Segelsällskap har därför varit att undvika en klubb som 
har en ensidig verksamhet. Nynäshamns Segelsällskap framstår som en välskött och 
framgångsrik klubb med i stort sett lika många motor- som segelbåtar. Klubben har 
framgångsrikt utvecklat kappsegling men även långfärdssegling samtidigt som motorbåtarna 
haft motsvarande verksamheter. Klubben har en aktiv och respekterad kanot sektion och 
klubbens jolleseglare har haft stora framgångar. Klubben är även aktiv med kurser och 
lägerverksamhet för ungdomar.   

Med andra ord så uppfattar jag att Nynäshamns Segelsällskap har en bred verksamhet som 
kan anses representativ för båtsporten i allmänhet. Klubben framstår inte heller som socialt 
snedrekryterad utan det förefaller som om medlemmarna innefattar alla socialgrupper. 

Mitt huvudsakliga källmaterial är styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser och andra 
arkivhandlingar från Nynäshamns Segelsällskap från dess tillblivelse 1915 till 2018. 
Protokollen är till att börja med handskrivna och samlade i flera protokollsböcker med början 
1915. Efterhand har protokoll och årsredovisningar blivit maskinskrivna och samlade i 
pärmar. Materialet är rikt och innefattar, stadgar, medlemsmatriklar, fotografier och 
minnesanteckningar. Utöver olika protokoll har klubben även publicerat flera 
jubileumsskrifter (NSS 30 år, NSS 50 År och NSS 100 år) som har varit till hjälp i arbetet.  

Källmaterialet är i god ordning. De demokratiska processerna i klubben förefaller 
exemplariska med justerade protokoll och redovisningar. I mina sammanställningar av 
medlemmar och medlemmarnas båtar saknas i klubbens arkiv material från något enstaka år 
men det förrycker inte helhetsbilden. 

Materialet har gjorts tillgängligt på Nynäshamns stadsarkiv. 

Utöver källmaterial från Nynäshamns Segelsällskap har källmaterial från Årstavikens 
Segelsällskap utnyttjas för att härleda det tidiga samarbetet mellan klubbarna. Liksom i 
Nynäshamn är de tidiga protokollen skrivna för hand och samlade i protokollsböcker. 
Materialet förvaras på Stockholms stadsarkiv.  
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För att kunna förstå en längre utvecklingslinje har uppgifter om årliga försäljningssiffror 
inhämtats från branschorganisation SWEBOAT vilka har sammanställts av författaren till 
olika diagram. 

 
8.  Metod  

Olika vetenskapsfilosofiska angreppssätt har för- och nackdelar och beroende på 
forskningsområde och forskarens egen forskningssyn väljer han/hon en vetenskapssyn och 
metod som är anpassad till forskningsområdet och forskarens filosofi. I föreliggande fall har 
jag valt att utveckla ett angreppssätt och metod som reflekterar mitt speciella studieområde. 

Min utgångspunkt är ett antal diskurser, styrande föreställningar, har varit den underliggande 
drivkraften för båtsporten men att nu samhällsförändringar, utmaningar, påverkar båtsporten 
negativt. Det är en hypotes som jag vill verifiera eller falsifiera genom att fånga upp 
diskursernas språkliga och sociala praktik och därefter diskutera hur samhällsförändringarna, 
utmaningarna, påverkar diskurserna 

Tanken bakom begreppet diskurs är att språket inte återger verkligheten direkt utan bidrager 
till att forma den genom att forma den sociala verkligheten. Diskursanalys är således ett 
studium av samhällsfenomen som inkluderar språket såväl som sociala praktiker. 

What Foucault did was show that discourse analyses was much more than linguistic analyses 
pure and simple in the sense of trying to indicate which sentences might be grammatically 
possible. Rather, his focus was upon the systems of rule which make the appearance of certain 
statements rather than others possible in particular settings, at particular historical 
conjunctures.43 

Det finns flera innebörder av begreppet ”diskurs” och Bergström, G & Boréus, K., (Textens 
mening och makt, Lund 2016), anger tre generationers diskursbegrepp.44 Det första är ett snävt 
begrepp som närmast används inom lingvistik och det andra – CDA- (critical discourse 
analyses) tar ett exempel i Faoucaults arkeologiska angreppssätt. Det tredje är ett utvidgat 
begrepp som kan exemplifieras med Foucault genealogiska studier och som även har 
utvecklats av Laclou & Mouffe.45  

Foucault utvecklade diskursbegreppet från ett ”arkeologiskt” (t.ex.Vansinnets historia) till ett 
”genealogiskt”  (t.ex Sexualitetens historia) vilket innebar att diskursbegreppet utvecklades 
att inkludera även sociala praktiker. Detta innebär att man måste gå utöver textanalys 
(utsagoplanet) och studera en praktik som frambringar en viss typ av yttrande och för 
Foucault var diskursen inte enbart ”språk” utan ett ”strategisk fält” som är kopplade till kraft 
och resultat. Han refererar inte till individer utan till de regler som bestämde vad individerna 
kunde göra.46 

                                                           
43 Williams, Glyn, French Discourse Analyses, (London and New York 1999) s.76 
44 Bergström, G & Boréus, K., Textens mening och makt, Lund 2016, 
45 Ibid. s. 357 
46 Clark, Elizabeth, History, Theory Text (Cambridge 2004) s.119 



21 
 

Norman Fairclough och senare Ernesto Laclau och Chantal Mouffe har även visat hur alla 
sociala fenomen kan behandlas diskursivt.47 

I Sverige har Runefelt (2015) på ett konstruktiv sätt utnyttjat diskursbegreppet i sin forskning 
(Runefelt, Leif. Att hasta mot undergången, Lund 2015). Runefelts utnyttjande av 
diskursbegreppet liknar Foucaults i det han med begreppet syftar på ”en praktik som 
frambringar en viss typ av yttranden” och att när en diskurs har etablerats är det svårt för 
andra verklighetsuppfattningar att göra sig gällande vilket stämmer överens med Foucaults 
syn att diskursen är ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra.48 i 

Jag delar Runefelts uppfattning och menar att en diskurs skulle kunna beskrivas som en 
styrande föreställning. 

De forskare som utnyttjar diskursanalys inom samhällsvetenskaperna följer inte en enhetlig 
utarbetad metod då några färdiga metodanvisningar eller mallar helt enkelt inte finns “..there 
is no blueprint that can be applied to all analyses.”.49  

Jag avser därför här nedan utveckla huvuddragen av en egen metod som reflekterar mitt 
speciella studieområde. Den blir då inspirerad av det diskursiva angreppssättet men i likhet 
med de senare diskursteoretiska ansatserna menar jag att man inte enbart kan begränsa sig till 
en lingvistisk studie “It is not possible to restrict discourse analyses to linguistics since…” 
utan man bör även inkludera sociala praktiker.50 Min avsikt är därför att genomföra en analys 
där diskursens språkliga praktik (utsagor) jämförs med aktörernas handlingsmönster. 

Diskurserna är således dominerande föreställningar om hur tillvaron är och hur den bör vara 
och som kommer till uttryck genom språket och i handling. (jfr Runefelt 2015). De uppvisar 
livskraft och deras språkliga praktik uppträder i många sammanhang och i olika skepnader. 
Studien avser belysa hur de uppkommit och kommer till uttryck och därefter hur de utmanas 
av förändringar i samhället. 

De gör anspråk på att vara sanna och motstår förändringar. De förändras inte men möter 
utmaningar till följd av samhällsförändringar som försvagar deras (styrande) 
genomslagskraft. 

Jag använder diskursbegreppet för att illustrera aktörernas styrande föreställningar men 
samtidigt vill jag verifiera/falsifiera en hypotes och utnyttjar därmed den hypotetiskt- 
deduktiva metoden. Och även om jag inte utvecklar explicita påståenden som skall 
verifieras/falsifieras går analysen från allmänna frågeställningar till att utveckla hypoteser 
som sedan verifieras genom analys av empiriskt material. 

Vidare hämtas en stor del av det empiriska materialet från en fallstudie (Nynäshamns 
Segelsällskap) där material tolkas av författare. Med andra ord finns här ett hermeneutiskt 
element. Inom hermeneutiken är förförståelsen central för att forskaren skall kunna gå vidare 
i den ”hermeneutiska cirkeln” och i detta fall så bör det framhållas att författaren, själv 

                                                           
47 Bergström & Boréus (2016) s. 364 
48 Bergström & Boréus (2016) s. 358, Runefelt (2015) s. 14 
49 Bergström & Boréus (2016) s. 381, Williams (1999) s. 252 
50 Williams (1999) s. 253 
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seglare, har en intim kunskap om båtsport och båtklubbar genom att ha utövat sporten under 
lång tid. 

Men en hög grad av förförståelse kan även innebära en ”bias”. Hans-Georg Gadamer 
utvecklade denna tanke. Han menade att våra tolkningar var styrda av våra fördomar och vi 
kan inte bli kvitt alla våra fördomar. Summan av begreppsvärlden kallar Gadamer för vår 
horisont och vi kan inte lyfta oss ur vår egen horisont och dyka ner i en annan. Det bästa vi 
kan räkna med är att successivt utvidga vår egen horisont genom att studera händelser tills 
den har införlivats i vår egen horisont och att tolkningar vi gör kommer att var centrerade i 
vår egen ursprungliga horisont och är därför i viss mening subjektiva.51 

Rent praktiskt har studien realiserats genom läsning, analys och insamling av kvantitativa 
data ur arkivmaterial från Segelsällskap främst Nynäshamns SS och Årstavikens SS. 
Materialet har utgjorts av Styrelseprotokoll, årsredovisningar och övrigt arkivmaterial som 
gjorts tillgängligt hos Stadsarkiven i Nynäshamn och Stockholm. Vidare har båtbranschen 
försäljningsstatistik (från branschorganisationen SWEBOAT) använts för att kvantifiera den 
långsiktiga utvecklingen av båtbranschen både i ekonomiska termer som i enheter.  

Utöver nedtecknat material har fyra intervjuer genomförts med Nynäshamns SS ordförande 
Jerry Larsson, kassören Pia Petersson, en förutvarande styrelseledamot (vice ordförande) i 
klubbens styrelse Mats Jannering samt en junior Jacob Jannering. Intervjuerna har varit löst 
strukturerade men intervjuobjekten har uppmanats att berätta om sina respektive upplevelser i 
klubben och försöka illustrera utvecklingen i klubben. Intervjuerna har sammanfattats 
skriftligen och intervjupersonerna har därefter haft möjlighet att göra ändringar i texten så att 
de motsvarar respektive personens uppfattning. Jag har även fört diskussioner om svensk 
båtsport med Mats Eriksson, VD för branschorganisationen SWEBOAT, Peter Karlsson, chef 
för Svenska Båtunionen, Staffan Högardh, före detta chef för Svenska Båtunionen, Eva 
Berglund-Thörnblom, Intendent på Sjöhistoriska museet och professor Leos Müller. 

För att bättre förstå medlemmarnas uppfattning om klubben och ta del av de dagsaktuella 
frågorna har författaren även deltagit i Nynäshamns SS  reguljära medlems- och årsmöten. 

 
9.  Avgränsningar 

Vid tidpunkten för bildande av Nynäshamns Segelsällskap avsåg namnet ”båtklubb” främst 
en klubb med motorbåtar eller roddbåtar och en klubb som kallades ”segelsällskap” främst en 
klubb där segelbåtar var i majoritet. Nynäshamns Segelsällskaps kallades till att börja med 
Nynäshamns Båtklubb vilket motsvarade det blygsamma båtmaterialet.52 Över tiden har dock 
skillnaden suddats ut mellan båtklubbar och segelsällskap då idag de flesta klubbar har lika 
många motorbåtar som segelbåtar registrerade. Jag använder därför de två namnen synonymt. 
Vidare, Nynäshamns Segelsällskap utnyttjar själv ofta förkortningen Nynäshamns SS eller 
bara NSS och här har jag även följt denna praxis i texten.  

 
                                                           
51 Bengt Hansson, Skapa Vetande, (Lund 2011)s. 187-189 
52 NynäshamnsSegelsällskap 100 år, Nynäshamn 2015.  
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10.  Undersökning 
 
10.1  Fallstudie Nynäshamns Segelsällskap 

Fallstudien har två huvudsakliga syften. Den är ämnad att ge en utgångspunkt för den senare 
mer övergripande analysen av fritidsbåtsbranschen utveckling men även avsedd att bättre 
illustrera innehållet i de preliminärt identifierade diskurserna samt beskriva deras styrande 
effekt.53  

Fallstudien har därför strukturerats så att först har Nynäshamns Segelsällskap 
geografiskt och historiskt lokaliserats samt dess bildande och framväxt beskrivits. 
Därefter så belyses de olika diskurserna mer i detalj och deras styrande effekter 
uppmärksammas. Mina slutsatser sammanfattar därefter fallstudien.  

 
10.1.1 Bildandet och framväxt 

Kung Valdemars segelled, som nedtecknades på 11000-talet, omtalar att farleden som 
förbinder Sverige med både kontinenten och Finland passerar förbi det som idag är 
Nynäshamn. Trots det var Nynäshamn i slutet av 1800-talet en mycket liten ort som bestod av 
några gårdar och torp och ett hundratal innevånare. År 1892 köpte professor Hjalmar Sjögren 
Nynäs gods med tanke att anlägga en villastad, badort samt en isfri uthamn. För detta 
ändamål behövdes en järnväg och på privat initiativ byggdes en järnväg till Nynäshamn som 
stod klar 1901. Följande år började ångbåtstrafiken med Gotland och under åren 1906-1913 
byggdes Badhotellet, Parkhotellet, Strandhotellet och ett kasino.54  

Snart påbörjades en snabb etablering av industrier. Vågtillverkaren AB Stathmos tog över en 
av de första industribyggnaderna i Nynäshamn, Holmers mekaniska verkstad 1911 och 
startade tillverkning av vågar. Kungliga Telegrafverkets Verkstad etablerades på orten 1913 
och 1928 – 29 byggde Axel Ax:son Johnsson & Co ett oljeraffinaderi. Telegrafverkets flytt 
med ca 400 anställda från Stockholm till Nynäshamn ställde krav på både bostäder och 
verkstadslokaler. En omfattande byggnation tog sin början både för industrilokaler som för 
bostäder.55  

Genom Kungliga Telegrafverket verkstäders flytt till Nynäshamn blev man den största 
arbetsgivare i kommunen och förblev central för sysselsättningen i kommunen fram till dess 
att Ericsson lade ner fabriken 2006. 56  

                                                           
53 Social gemenskap och exklusivitet, Naturromantik,  Hälsa och avkoppling och Kappsegling 
54 Nynäshamns historia, Nynäshamns kommun. https://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Om-
Nynashamns-kommun/Nynashamns-historia.html(2019-05-22) 
55 Nynäshmans Sgelsällskap 100 år. s. 12, Nynäshamnsposten 16 december 2016, 
https://www.nynashamnsposten.se/artikel/nynashamn/snart-skrivs-ett-nytt-kapitel-for-en-av-nynashamns-aldsta-
industribyggnader(2019-05-22), Nynäshamns historia, Nynäshamns kommun.  
56 Kungliga Telegrafverkets verkstad blev Televerkets Industriavdelning och därefter Televerkets Industri 
Division och därefter 1987, TELI AB.  Verksamheten såldes 1993 till Ericsson som i sin tur lade ner fabriken 
2006 och friställde 460 personer. Svenska Dagbladet 15 mars 2005, https://www.svd.se/klipp-for-ericsson-att-
lagga-ned-i-nynashamn.(2019-05-22) 

https://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Om-Nynashamns-kommun/Nynashamns-historia.html(2019-
https://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Om-Nynashamns-kommun/Nynashamns-historia.html(2019-
https://www.nynashamnsposten.se/artikel/nynashamn/snart-skrivs-ett-nytt-kapitel-for-en-av-nynashamns-aldsta-industribyggnader(2019-
https://www.nynashamnsposten.se/artikel/nynashamn/snart-skrivs-ett-nytt-kapitel-for-en-av-nynashamns-aldsta-industribyggnader(2019-
https://www.svd.se/klipp-for-ericsson-att-lagga-ned-i-nynashamn.(2019-
https://www.svd.se/klipp-for-ericsson-att-lagga-ned-i-nynashamn.(2019-
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Telegrafverkets anställda kom därför att spela en stor roll i kommunen och i synnerhet för 
Nynäshamns Segelsällskap som hämtade sina ordförande och medlemmar i hög grad bland 
Telegrafverkets anställda. 

Behovet av arbetskraft var stor och befolkningen tiodubblades på några år och arbetskraften 
rekryterades från Stockholm men även från Norrland. Det stora tillskottet av arbetare (och 
väljare) ledde till en socialdemokratisk majoritet i kommunfullmäktige från och med 1915. 
Nynäshamn har sedan dess varit ett starkt socialdemokratiskt fäste och kommunfullmäktige 
har dominerats av socialdemokraterna i 103 år (!). Man förlorade sin styrande ställning först i 
valet 2018 till en borgerlig allians.57 

Närheten till havet var ständigt närvarande och olympiaden 1912 där seglingsgrenar 
avgjordes i banor på Mysingefjärden utanför Nynäshamn hade satt staden på kartan. Visst 
hade de lokala seglarna ”glötat” på sjön och var och en hade en liten brygga. Ägarna drog 
upp sina båtar på stranden varhelst det passade men 1915 tyckte man att en gemensam brygga 
skulle vara mer ekonomiskt och ett första möte hölls för att bilda Nynäshamns Båtklubb (som 
senare skulle bli Nynäshamns Segelsällskap).58 

 

Foto av den första bryggan i Stathmos viken59 

Den första styrelsen bestod av Valfrid S. Andersson (ordförande), J.E Fredriksson (kassör), 
M. E. Sjöberg (sekreterare) samt Arvid Lindberg och John Pettersson (Polerar-Pelle). Under 
1915 utarbetades några enkla ordningsregler som omvandlades till stadgar påföljande år (och 
omarbetades 1934).60  

                                                           
57 Bertil G Johnson. Socialdemokraternas Nynäshamn 1905-1985. http://www.jip.se/pdf/AK80.pdfmns, SVT 
Nyheter, https://www.svt.se/nyheter/val2018/nynashamn. 
58 Nynäshamns Segelsällskap 100 år, Nynäshamn 2015. s. 14, ”glötat” dialektalt för plaska. 
59 Arkiv material NSS. 
60 Styrelseprotokoll (Stp) 19016-05-08, Arkivmaterial NSS 

http://www.jip.se/pdf/AK80.pdfmns
https://www.svt.se/nyheter/val2018/nynashamn
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Dessa första ordningsregler visar att klubben bildats kring en redan befintlig brygga som 
klubbens medlemmar byggt och att nya medlemmar kunde köpa in sig i bryggan mot en 
avgift ”Ny medlem som ej byggt någon del av bryggan skall för roddbåt till klubben utlägga 
1,0 kr. samt större båt 2,0 kr. om plats finns”. Med andra ord var klubben redan från början 
kooperativ och syftet var att bereda medlemmarna bryggplatser.61  

Den kooperativa karaktären fastslogs även formellt vid årsmötet 8 maj 1916 där arbetsplikt 
bestämdes och att frånvaro skulle beivras med böter: 

.. frågan om bryggans reparation och tillbyggnad. Härvid beslöts att styrelsen skall uppköpa 
erforderligt virke, samt för arbetets utförande växelvis kalla tio af klubbens medlemmar. Vid 
reparation frånvarande medlem, som icke har vikarie, böter hvarje gång 1:- krona.62 

En långvarig medlem, Adolf Rudenå, beskrev långt senare praktiken med gemensamma 
arbeten och den gemenskapskänsla som den på följande sätt: 

Utan den arbetsplikt som finns inom sällskapet hade vi inte varit vad vi idag är. Att arbeta för 
ett gemensamt intresse skapar en samhörighetskänsla som är nyttig för varje organisation. Må 
vi därför fortsätta som våra fäder lärt oss.63 

Klubben var lokaliserad i den så kallade Stathmosviken det vill säga stranden framför 
Stathmos verkstadslokaler. Det förefaller som om den brygga som medlemmarna byggt och 
använt de första året inte hade auktoriserats av tomtägaren. Klubben sökte därför tillstånd av 
Ditrektör Berntsson på Stathmos att bygga en mer permanent konstruktion 1917. Efter en 
förhandling där direktör Berntsson förklarade att man kunde få hyra marken på villkor att 
anställda från Stathmos skulle få företräde till bryggplatser kom man överens om en årlig 
hyra om 100 kronor.64 

Vid klubbens årsmöte 8 maj 1916 fastställdes årsavgiften till 1 krona och 
mötesförhandlingarna berörde reparation och konstruktion av bryggplatser samt möjligheten 
till inköp av bensin.65 

Anekdotiskt hade några av grundarna även tidigare varit medlemmar i andra båtklubbar och 
segelsällskap. De klubbar som har nämnts är Vikingarnas Segelsällskap (bildats som Vikens 
segelsällskap 1899 i Djurgårdsbrunnsviken), Gäddviken Segelsällskap samt Årstavikens 
Båtklubb.66  Arkivmaterial bekräftar tidiga kontakter med Gäddviken SS och Årstavikens 
BK. 

Många av grundarna var anställda inom Kungliga Telegrafverket som var beläget på 
Mosebacke på söder i Stockholm. Det är rimligt att antaga att flertalet anställda även hade 
sina bostäder söder om staden det vill säga i närheten av både Årstaviken och Gäddviken 
(Svindersvik). Med andra ord förefaller det troligt att flera av klubbens grundare hade 

                                                           
61 NSS arkiv material, ordningsregler 
62 NSS Stp 19016-05-08 
63 NSS 50 År 
64 NSS Stp 19017-05-04 
65 NSS Stp 1916-05-08 
66 Muntliga uppgifter från Peter Karlsson (Chef SBU) samt Jerry Larsson (Ordförande NSS) 
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erfarenhet från Årstavikens SS och eller Gäddvikens SS, förebilder efter vilka man kunde 
organisera klubbens verksamheter. 

Då klubben inte haft några formella stadgar hade ett förslag utarbetats med ledning av en 
förebild från Årsta Båtklubbs stadgar. I Årstavikens Båtklubb styrelseprotokoll 1915 
förekommer en ”E. Müller” och en ”E. Müller” återfinns i Nynäshamns Båtklubbs tidiga 
protokoll och det kan inte anses uteslutet att det är samma person som flyttat till Nynäshamn 
och tagit med sig Årstavikens Båtklubbs stadgar som ett exempel som klubben kunde ta 
efter.67 Förslaget antogs av ett extra möte 4 juli 1916.68  

Årstavikens Segelsällskap är idag ett av de största segelsällskapen i Stockholms området men 
hade en anspråkslös början. Det berättas att tre ”gubbar”, Johannes Müller, Frans Walén, och 
Frans Bäckström, ertappades sommaren 1896 av polisen med att mot förbud förtöja en 
roddbåt vid Årstastrand. Marken hade arrenderats ut och innehavare tålde inte något löpande 
över ärt- och tobakslandet. Men det var en polisman med hjärtat på rätta stället. Han rådde 
syndarna bilda en förening och året därpå bildades Årsta Båtförening med en brygga för 20 
båtar.69 År 1900 ändrades namnet till Årstavikens Båtklubb och 1908 kom den första 
motorbåten.70 

En jämförelse mellan Nynäshamn Båtklubbs stadgar och Årsta Båtklubbs stadgar visar även 
likheter. Den inledande paragrafen där Årstavikens segelsällskap stadgar: 

Sällskapets ändamål är att genom rodd-, segel-, motorbåtstävlingar och vintertid isyacht- samt 
skridskosegling bereda nöje åt sina ledamöter på bästa sätt, med särskild uppmuntrande av 
segelsporten.71 

På motsvande sätt stadgar Nynäshams Båtklub:  

Sällskapets ändamål är att verka för samarbete och trevnad, bereda nöjen samt att genom 
övnings- och kappseglingar hos medlemmarna befordra skicklighet att sköta och manövrera 
mindre fartyg.72 

Det är anmärkningsvärt att båda klubbarnas inledande paragrafer poängterar ”nöje” och 
”trevnad” men inte grundläggande funktioner som att tillhandahålla brygg- och 
uppläggningsplatser. Den kooperativa aspekten, att bidraga till brygg- och 
vinteruppläggningsplatser, kommer först i paragraf  10 och 13 respektive och då som 
skyldighet att deltaga i underhållsarbeten.  

Stadgarna poängterar sålunda den sociala gemenskapen i båda klubbarna och de tidiga 
styrelseprotokollen och verksamhetsberättelserna bekräftar även att fester och 
sammankomster var viktiga redan från början.73 

                                                           
67 ÅBK Stp 1915-04-08, NSS Stp 1916-09-14 
68 NSS Stp 1916-07-04 
69 Arkivhistorik. Stockholms Stadsarkiv 
70 Arkivhistorik. Stockholms Stadsarkiv 
71 Stadgar Årstavikens Båtklubb, 1922. Arkiv material Årstavikens Segelsällskap. 
72 Stadgar NSS 1916, arkiv material NSS 
73 NSS Stp 1916-07-04,  
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I Årstavikens SS styrelseprotokoll anges till och med att man föredrog att hålla möten på 
restaurang ”Pelikanen” istället för på Folkets Hus och årsmöten och sammankomster slutade 
regelbundet med lyckade fester. 

Efter mötesförhandlingarna intogs gemensam supé, till vilken medlemmarnas damer vore 
inbjudna, under skämt och glam. Styrelsen hade engagerat en pianist som på ett förtjänstfullt 
sätt utförde sitt uppdrag för dem som önskade dansa. Festligheterna avslutades vid 5-tiden på 
morgonen.74 

Även om den sociala gemenskapen var viktig innebar det inte att medlemmarna uppträdde 
olämpligt. Tvärtom stadgas i Årsta Båtklubbs paragraf 1 och moment 2 och 3 att 
medlemmarna skall upvisa ”oklanderligt uppförande” samt ”.. genom ett dåligt uppträdande 
nedsätter dess anseende kan på förslag av styrelsen på sammanträde från sällskapet skiljas.”  

På motsvarande sätt stadgas i Nynäshamns Båtklubbs paragraf 17 att: 

Ledamot, som anses göra sig skyldig till så klandervärt handlingssätt att Sällskapets anseende 
därigenom lider, kan av styrelsen i samråd med 5 tillkallade ledamöter uteslutas ur Sällskapet. 

I samtal med Jerry Larsson (NSS ordförande) karaktäriserar han klubbens grundare och tidiga 
medlemmar som ”hederliga och rekordeliga arbetare”.75 I klubbens handlingar finner man 
mycket få uteslutningsärenden. Och de uteslutningar jag funnit har verkställts på grund av 
bristande betalning av medlemsavgiften och inte på grund av olämpligt uppträdande. 

Att medlemmarna tog sin sport på allvar visas även av deras ambition att lära sig navigation. 
Vid ett extramöte diskuterades möjligheten att ordna en lärare för en navigationskurs. Det 
visade sig dock att kostnaden skulle bli för hög och klubben beslöt då att anordna 
studiecirklar för att ge medlemmarna de nödvändiga kunskaperna. Två cirklar anordnades en 
för seglare och en för motorbåtar.76  

Segel Sällskapet Gäddviken har sitt ursprung i den klubb av konfirmander, kallad Pastorns 
Gossar, som 1899 bildades av den kände prästen Ernst Klefbeck, pastorsadjunkt i Katarina 
församling och från 1917 kyrkoherde i Sofia församling. I klubben ägnade hans f.d. 
konfirmander sig åt sport och idrott av olika slag, ofta ute vid Källtorpssjön i Nacka. 1908 
blev man medlem i Riksidrottsförbundet och 1912 byttes namnet till Sim- och Idrottsklubben 
Hellas. Några seglare och kanotister inom P.G. hade 1911 ansökt om att få bilda en 
seglingssektion inom klubben..77 Vid ett möte på Kafé Kulan 6 april 1911 konstituerade man 
sig själv som en Seglarklubb och beslöt att kalla sig Seglar-Gänget.78 

NSS kom tidigt att utveckla ett nära samarbete med Gäddviken Segelsällskap (GSS) på flera 
områden. En skrivelse inkom 1917 från Gäddviken SS som utbad sig om fria gästplatser vid 
besök i Nynäshamn och klubben inköpte även 1920 ett begagnat slip spel för 250:- från 
Gäddviken SS.79 Medlemmarna i Nynäshamns SS ansåg att priset var för högt för klubbens 

                                                           
74 ÅBK stp 1916-03-24 
75 Samtal med Jerry Larsson, orförande i NSS 2019-01-09 
76 NSS Stp Extra möte 1919-12-18 
77 http://www.gaddviken.se/?page_id=1659 
78 Segelsällskapet Gäddviken 60 År. Jubileumsårsbok. Stockholm 1971. s.5 
79  En ”slip” är en upptagningsramp med räls. 
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ekonomi och för att kunna ha råd att köpa spelet upptog klubben frivilliga lån från 
medlemmarna om 10:- per medlem. Efter ett initiativ från Nynäshamns SS inbjöd man 
Gäddviken SS 1921 till gemensamma träffar och kappseglingar vid SmåDalarö, vilket 
utvecklades till en tradition under många år.80 

En genomgång av klubbens tidiga historia visar att medlemmarna till allra största delen 
bestod av arbetare från Telegrafverket och Stathmos AB. Efter förteckning 1916 över 
medlemmar och bryggplatser av totalt 38 så var 14 anställda av Stathmos AB och 21 av 
Telegrafverket. 81 

Det första årsmötet beslutade även om ett klubbmärke och att en ”fäst”(sic) skulle ordnas och  
en ”fästkomite” (sic) utsågs att arrangera den första festen 15 juli 1916. 

Ett extra sammanträde 5 juli 1917 beslöt att ”intaga kvinnliga medlemmar i klubben”. De 
skulle betala samma årsavgift som männen, 1:-, men behövde inte betala inträdesavgift.82 

Medlemsantalet det första året var 32 men fördubblades under det kommande året och antalet 
växte sedan snabbt till 538 år 1945.  
 

Kooperativa aktiviteter för konstruktion av bryggor och uppläggningsplatser 

Ett viktigt motiv för bildandet av segelsällskapet var att tillförsäkra medlemmarna en 
gemensam brygga och en slip. Efter bildandet 1916 ökade antalet båtar snabbt och 1945 
fanns 200 båtar och omkring 100 kanoter.83  

Medlemmarna i segelsällskapet, liksom de flesta andra klubbar som etablerades i början på 
seklet av arbetare, utförde allt arbete själva för att konstruera klubbhus, bryggor och 
uppläggningsplatser i kooperativ anda. Redan från början hade medlemmarna arbetsplikt och 
arbete på bryggor, klubbhus och även nattvaktstjänst utfördes av klubbens medlemmar.  Den 
starkt kooperativa karaktären i svensk båtsport är troligen unik och har en lång och stark 
tradition som återfinns i flesta båtklubbar. I Nynäshamns segelsällskap är arbetsplikten 
fortfarande viktig och medlemmarna går varje år nattvakt för att se om sina båtar.  

 

                                                           
80 NSS Stp 1917 (odaterad), NSS Stp 1920-09-09, NSS Stp 1921-11-27 
81 Medlemsförteckning 1916, Arkivmaterial NSS 
82 NSS Stp 1917-07-05 
83 Nynäshamns Segelsällskap 100 år. s. 16 
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Foto av konstruktion av brygga vintertid84 

Ett klubbhus och de första bryggorna och slipen byggdes i Stathmosviken i norra delen av 
Nynäshamn men bryggorna förstördes redan 1921 i en höststorm. De reparerades men 
behovet av bättre uppläggningsplats och ett mer skyddat läge för bryggorna gjorde att man 
flyttade slipen till ett bättre läge längre söderut 1934 och man byggde en brygga i skydd av 
ön Trehörningen i Trehörningsviken. Men den slutliga lösningen kom 1947 då klubben fick 
möjlighet att köpa ett strandområde längs Strandvägen söder om Trehörningen av 
Generalkonsul A. Johnsson.85 Här kunde man expandera och ytterligare bryggor, 
upptagningsområde och en slip konstruerades. Den nya anläggningen stod färdig 1952 och 
innefattade även ett klubbhus och en kanotlada. Klubben finns kvar på samma plats idag men 
har nu dessutom ännu ett elegant klubbhus (som bekostats av byggbolaget NCC). 
Upptagningsmetoderna har även moderniserats och klubben förfogar nu över en hydraulisk 
upptagningsvagn av senaste modell. 
 
Båtarna  
 
Vid klubbens bildande var båtmaterialet blygsamt. Det fanns 8 segelbåtar, 12 roddbåtar och 
18 motorbåtar (varav en med utombordsmotor).86 Men under de första decennierna på 1900-
talet motoriserades nöjesbåtarna snabbt och utombordsmotorn kom att helt förändra båtlivet 
då en utombordsmotor enkelt kunde hängas på en redan befintlig roddbåt.87 

                                                           
84 Konstruktion av bryggor. Arkiv material NSS 
85 NSS 100 år. s. 58 
86 Arkiv material NSS 1916. 
87 Heideken (2006) s. 173. 
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Utvecklingen i Nynäshamn följde denna utveckling och antalet motorbåtar ökade snabbare än 
antalet segelbåtar och till exempel 1928 fanns det tre gånger så många motorbåtar (54) 
motorbåtar medan bara två gånger så många (17) segelbåtar registrerade.88 Denna trend 
skulle fortgå ända till det tidiga 1970-talet då det nya plastmaterialet och det ökade intresset 
för segelbåtar innebar att antalet segelbåtar i relation till motorbåtarna ökade.  

Fram till mitten på 1960-talet byggdes fritidsbåtar i trä och det innebar att den händige kunde 
bygga sin egen båt och så var även fallet i flera fall i Nynäshamn. Arthur Wickman 
konstruerade och byggde ett flertal segelbåtar och Affe Schönning byggde en M30 segelbåt.89 
Men även om man inte byggde en stor segelbåt byggde många mindre båtar som till exempel 
segelkanoter och klubbens nuvarande ordförande Jerry Larsson byggde sin första båt själv 
vilket var en E-kanot.90  

Men från slutet av 1960-talet började man bygga båtar av glasfiberarmerad plast men även 
när plastbåtarna gjorde entré fortsatte traditionen att själv bygga båtar. Nu levererades ofta 
skrovet helt färdigt medan inredning kom som byggsats som man kunde skruva ihop själv. 
Det innebar att man kunde färdigställa båten till ett lägre pris än om båten köpts helt färdig.91 

Det nya byggnadsmaterialet medförde att, relativt sett, fritidsbåtarna blev mer överkomliga 
och antalet medlemmar och båtar ökade kraftigt från mitten av 1960-talet till mitten av 1980-
talet för att därefter successivt avtaga. Och i den expansionen var det främst segelbåtarna som 
ökade i antal. 

Redan från början fanns både motor- och segelbåtar i klubben och 1929 bildades separata 
segel- och motorbåtssektioner. Sektionerna kom att bli betydelsefulla för verksamheten då de 
utvecklade separata program – det blev nästan som en klubb inom klubben -  och även hade 
separata ekonomier och redovisningar. Sektionerna upplevdes som överflödiga omkring 2005 
då verksamheterna i respektive sektion hade avstannat och de avskaffades successivt. 

Nynäshamns kanotister blev välkomna i NSS och bildade en egen sektion 7 november 
1933.92 

Under 1960-talet utvecklades jolleseglingen kraftig och en separat jollesektion bildades 1963. 
Segelkanoterna försvann men med jollar som OK-jollar och Optimist-jollar ökade antalet 
kvällskappseglingar.93 

En Damsektion bildades 1961 med syfte att göra det trevligt i klubbens lokaler och sektion 
överlämnade gardiner och en bordslöpare till klubben. Damsektionen kom att bli 
betydelsefull för klubbens ekonomi då de fester som sektionen arrangerade gav icke 
obetydliga överskott.94 

                                                           
88 NSS  Verksamhetsberättelse  1928 
89 NSS 100 år. s. 63, 70 
90 NSS 100 år. s. 120 
91 NSS 100 år. s. 98 
92 NSS 100 år, s. 15, 16 
93 NSS:aren Årsskrift för Nynäshamsn Sgelsällskap 1974 
94 NSS Årskrift 1961 
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Med de nya tekniker som utvecklades för att bygga fritidsbåtar ökade intresset starkt för 
båtsport med början på 1960-talet och Nynäshamns Segelsällskap växte och blev ett av de 
största på Ostkusten. Och nya kategorier som inte hade tillbringat sin fritid på sjön började 
intressera sig för båtsport. Genom de utökade aktiviteterna följde även stort ansvar, inte bara 
för de egna medlemmarna utan även för övergripande frågor som miljö och äganderätt i 
skärgården.95 

Mot bakgrund av klubbens expansion och det allt större antalet fritidsbåtar förhandlade 
klubben kontinuerligt med kommunen om mark frågor och båtplatser och ett exempel var den 
konstant pågående diskussionen om det otillräckliga antalet båtplatser i kommunen. Efter 
framställning från klubben fattade kommunen dock beslut om att bygga en småbåtshamn för 
450 båtar 1970.96 Det blev ett välbehövligt tillskott av båtplatser men snart kom dock 
efterfrågan igen att överstiga tillgången. 

En analys av antalet medlemmar och båtar i NSS visar att antalet medlemmar och 
registrerade segel- och motorbåtar kulminerade omkring 1982. Det ökade antalet båtar i 
klubben under den tidsperioden förefaller vara en god överensstämmelse med landets totala 
försäljning av fritidsbåtar som även hade sin topp samma år. Under denna tid var även 
medlemsantalet som högst med 1457 medlemmar och 983 båtar registrerade (532motorbåtar 
och 309 segelbåtar). Men som diagrammet nedan visar så har antalet medlemmar och 
registrerade båtar successivt minskat från toppåret 1982 och medlemsantalet är 966 år 2018. 
Samma år är antalet registrerade båtar 606 (320 motorbåtar och 286 segelbåtar).  

Nynäshamns Segelsällskap har sedan starten alltid haft fler motorbåtar än segelbåtar 
registrerade. Värt att notera är dock att antalet motorbåtar i förhållande till segelbåtar växte 
fram till i början på 1970-talet. År 1973 fanns 595 motorbåtar och 135 segelbåtar registrerade 
men därefter minskar successivt förhållandet. Antalet segelbåtar växte snabbt under 1980-
talet medan antalet motorbåtar var relativt konstant och idag är det enbart ett tiotal fler 
motorbåtar än segelbåtar. Från omkring 1985 minskar både motor- och segelbåtarna i antal. 

Diagram 2: medlemmar och båtar i Nynäshamns Segelsällskap 

                                                           
95 Lennart Forsfält, Ordförande i  NSS:aren Medlemsblad maj 1969 
96 NSS Årsskrift 1969 
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Klubbhuset och sponsring 

 

Foto av Nynäshamns nya klubbhus97 

NSS ordförande Jan Malm kontaktade 1987 Jerry Larrsson, som då arbetade för 
byggföretaget NCC, för att försöka få ett nytt klubbhus sponsrat av NCC. Då utvecklade 
Larsson idén om ett seglarcentrum som han sedan sålde in hos NCC. Jerry Larsson har 
redogjort för sitt projekt ”Ostkustens seglarcentrum” som avsåg att utveckla ett 
regattacentrum på ostkusten motsvarande t.ex Marstrand. Det skulle innebära en 

hamnanläggning med administrativt center och restaurang vid Gårdsfjärden samt en 
serviceanläggning och klubbhus (för NSS) i Fagerviken. 

Jerry Larsson (som var anställd av byggföretaget NCC) seglade med chefer på NCC för att få 
dem inse att vilken bra idé detta var och att NCC skulle bygga anläggningen. Det resulterade 
                                                           
97 Arkivmaterial NSS 
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i att Jerry Larsson fick 10.000 i projektpengar för att utveckla ett förslag. Jerry Larsson 
kontaktade arkitekt Svante Tengbom som utvecklade ett presentationsmaterial (broschyr och 
modell). En av grundtankarna i projektet var att centrumet skulle kunna tillhandahålla 
professionell personal för att organisera regattor och större tävlingar. Detta seglarcentrum 
skulle därmed kunna erbjuda en färdig organisation för andra klubbar som ville organisera 
tävlingar.  

Projektet presenterades för kommunen (kommunalrådet Larsen) som var positiv till förslaget 
och projektet fortskred till att börja med enligt planerna. Avsikten var att NCC skulle få 
bygga anläggningen (båthamnen, restaurangen) mot att NCC även byggde en 
serviceanläggning och ett klubbhus åt NSS i Fagerviken utan kostnad för NSS eller 
kommunen. Jerry Larsson lyckades även få en vattendom för hamnen vid Gårdsfjärden och 
till och med en operatör till den planerade restaurangen. 

Men kommunledning växlade och den nya kommunledningen såg inte positivt på planerna på 
ett Ostkustens seglarcentrum. Kommunstyrelsen var negativ och det föreföll som om man 
menade att ett seglarcentrum skulle gynna en överklass och inte kommunen i sin helhet. 

Då kommunen var tveksam till projektet och hade svårt att ta definitiv ställning drog 
beslutsprocessen ut på tiden. Efter övertalning lyckades dock Jerry Larsson få NCC att sätta 
igång bygget av klubbhuset. Det stod färdigt 1989 och NSS hade fått ett nytt klubbhus utan 
kostnad (men NCCs kostnad var omkring 8 milj. år 1989) Emellertid så valde kommunen att 
inte gå vidare med projektet och något seglarcentrum byggdes aldrig. Så småningom fick 
NCC en viss kompensation från kommunen genom några fördelaktiga tomtaffärer. 

 
10.1.2 Sociala gemenskapens och exklusivitetens diskurs 
 
Social gemenskap 

Initiativet till att bilda segelsällskap eller båtklubbar kom från behovet att ordna förtöjningar, 
bryggor och upptagningsplatser för båtarna. Ofta var det personer som redan hade någon 
form av gemenskap, de hade kanske samma arbetsplats eller hade provisoriska förtöjningar 
på samma strandremsa. Det gemensamma intresset blev även utgångspunkt för en aktiv social 
gemenskap. Nynäshamns Segelsällskap utvecklade redan från starten en starkt social 
gemenskap. Det första klubbhuset byggdes 1920 i anslutning till bryggorna i Stathmosviken 
och blev en viktig samlingspunkt med regelbundna fester och sammankomster. Fester 
anordnades ofta i samband med motorbåtstävlingar och kappseglingar. Tävlingsverksamheten 
påbörjades redan på 1910-talet och start och målgång skedde från en liten holme som 
kallades Mamsellholmen (egentligen Mastholmen) som låg i anslutning till hamnen. I 
samband med tävlingarna anordnades även fester på Mamsellholmen.  

När man läser verksamhetsberättelser, protokoll och årsböcker slås man över nöjet och 
entusiasmen över festerna som är välplanerade och med sång och musik. Särskilda visor 
komponerades,  visböcker publicerades och spexmakare uppträdde. Det är goda vänner som 
träffas och förklaringen till den goda stämningen står nog att finna i den homogena sociala 
miljön. Klubben startades av anställde vid Televerket som kom att dominera klubben över 
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många år och om man var kollegor på jobbet var det även lätt att finna en meningsfull fritid 
tillsammans.  

 
Foto Nynäshamns Segelsällskap årsfest 192998 

Med tiden blev festerna på Mamsellholmen allt mer omfattande och NSS gick ihop med 
Hantverkarföreningen och tillsammans arrangerade man Sommarfester varje år i början på 
Juli. För festerna byggde man två dansbanor på ön och de lokala fiskarna transporterade 
deltagarna till holmen där antalet festdeltagare kunde uppgå till mellan två och tretusen 
personer. 99  

De storslagna festerna på Mamsellholmen upphörde i samband med krigsutbrottet men 
klubbens interna fester och sammankomster fortsatte med stor intensitet. May Johansson 
berättar att när hon och Damsektionen ordnade en julfest i januari 1963 kom det så många 
anmälningar att man var tvungen att begränsa deltagarantalet.100  

Men den sociala gemenskapen bestod inte enbart av fester. Viktigt för medlemmarna i den 
unga klubben var att kunna visa att man tillhörde den exklusiva kretsen av seglare. På den 
tiden var därför mössmärket (och klubbens standert) en viktig symbol som klargjorde att man 
var medlem i klubben. Mössmärkets utformning blev därför ett av de första besluten i 
klubben. En anekdot från 1915 visar på vilken uppmärksamhet man fäste vid mössmärket. 

                                                           
98 Foto NSS arkiv 
99 NSS 100 år, s. 26 
100 NSS 50 år Minnesskrift. s. 32 
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Algot Andersson (”Agge” eller ”Taggas”), sedemera mångårig sekreterare i NSS berättar om 
en tur till Dalarö 1915:  

På kvällen var vi och tittade på samhället och dansbanan. På det sistnämnda stället översatte 
några jämnåriga med oss N.B.K till Nynäshamns barnkrubba. Du, Agge, sa Ruben, de skulle 
allt heta segelsällskap istället.101 

Om denna händelse, sann eller inte, påverkade ändringen av klubbens namn är okänt men i 
ett extra medlemsmöte 6 februari 1919 ändrades klubbens namn till Nynäshamns 
Segelsällskap och beslut togs samtidigt att utarbeta förslag till ett nytt mössmärke och 
klubbnål.102 

Men det var inte bara vid fest som gemenskapen manifesterades. När en medlem i klubben 
hade gått bort paraderade en särskild fanbärare med klubbens fana vid den avlidnes 
jordfästning. Och vid klubbens årsmöte valdes en funktionär som hade till uppgift att vara 
fanbärare.103  

I sällskapets tidiga historia förefaller det som om Segelsällskapet hade en aura av något 
exklusivt med ett medlemskap som var eftersträvansvärt. Klubbens arrangemang var 
välbesökta och de tidiga kappseglingarna runt Bedarö (belägen just utanför Nynäshamn) 
lockade flera hundra åskådare. Den exklusiva prägeln var säkert inte unik för Nynäshamn SS. 
Gustavsbergs Båtklubb upplevde det som ett problem att icke medlemmar ville deltaga i sina 
fester och tog beslut som förhindrade icke medlemmar att deltaga. Nynäshamns Segelsällskap 
däremot vände intresset till sin fördel och utvecklade festverksamheten till stora evenemang – 
som gav bra tillskott till klubbkassan. 

Den sociala gemenskapen bestod men över tiden kom klubben att få en mer socialt blandad 
medlemskår. Jerry Larsson, ordförande, berättar att genom medlemmarnas ursprung kom 
klubben fram till 1960-talet att få karaktär av ”arbetareklubb”. Klubbens ordförande 
rekryterades från början ofta från arbetarna vid televerket men en förändring ägde rum på 
1960-talet då ordförande även började rekryterades utanför televerket och var ofta förman 
eller tjänsteman. Under senare år har ordförande haft yrken som lärare, tjänstemän, chefer 
eller egenföretagare. 
 

Ruben Rydström, ordförande 1925-1926 arbetade på televerket. Sven Lindberg var 
ordförande 1936-1940 och genomförde förvärvet av klubbens egna ö Lacka. 

Valdemar Ahlberg var förman på televerket och var ordförande i flera perioder under 1940-, 
1950-, och 1960 talet. Nicke Lundkvist arbetade på televerket och var ordförande 1955-56. 
Olle Valterson, var ordförande 1953-54 samt 1957-64. Han var hamnkapten på Nynäs 
oljeraffinaderi. 

Lennart Forsfält som var ordförande 1968-1972 var lärare och Gunnar Werner, ordförande 
1973-1975, var sjökapten. Bengt Jörgensen och Harald Parmell som var ordförande i slutet 
1970-talet och i början på 1980-talet var båda egna företagare. Jan Malm, ordförande 1986-

                                                           
101 Vykort NSS arkiv, NSS 100 år, s. 49 
102 Protokoll Stp NSS 6 februari 1919 
103 NSS Årsberättelse 1957 
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1990, var VD på Teli och Bertil Wallin som var tjänsteman på televerket var ordförande 
1991. Jerry Larsson var ordförande 1992-1997. Han var byggnadschef på NCC och på Vasa 
Kapital.  

NSS hitintills enda kvinnliga ordförande Gunilla Djupfeldt,1998-2000. Lennart Artursson, 
ordförande 2001-2008, var försäljningschef och Bernt Högberg, ordförande 2009, var chef på 
Ericsson. De två senaste ordförande var Fredrik Hedlund, VD på Norberg & Nilsson och 
Stefan Korell, egenföretagare inom IT branschen. Jerry Larsson blev återvald som ordförande 
2018. 

Klubben förändrade således karaktär från en ”arbetarklubb” till att idag omfatta ett tvärsnitt 
av befolkningen i Nynäshamn. 

 
10.1.3 Naturromantikens diskurs 
 
Lacka - klubbholmen som är pärlan på Mysingen 

Den egna klubbholmen var tidigt en dröm och önskemål för de flesta båtklubbar och 
segelsällskap och i Stockholmsområdet har de flesta etablerade sjösportföreningarna en 
klubbholme dit de kan segla/åka till.104  

Klubbholmen förenar en rad viktiga ändamål. Holmen ger ett mål, avsikten med båtturen 
eller seglatsen.  Den var en bra utgångspunkt för kappsegling och ofta kappseglade man dit 
på fredagen och hem på söndagen. Men den var även ofta centrum för den sociala 
gemenskapen. De flesta klubbholmar har sin egen dansbana och naturligtvis bastu och 
badbrygga. Och naturligtvis upplever man naturen – en vacker miljö där man kan stressa av 
och återhämta sig efter en arbetsvecka.  

I Nynäshamns SS hade diskussionerna om införskaffandet av en egen klubbholme tagits upp 
redan 1925 men det dröjde till 1936 innan en lämplig ö kunde identifieras. Den dåvarande 
ordförande, Sven Lindberg, arbetade under flera år på projektet. Först förhandlades priset och 
sedan en finansieringslösning och därefter förhandlingar med myndigheter men klubben 
kunde till slut få lagfart på fastigheten 1939.105 Priset för ön var 10.000:- och det 
finansierades genom egna medel ca. 2000:- , lån från medlemmarna, 3000:- (i form av 
lånebevis på 20:- styck) samt ett borgenslån på 5.000:-.. Återbetalningen av lånen gick över 
förväntan. Klubben hade överskott i sin festverksamhet och lottbåtsverksamheten gav intäkter 
(lottbåtar var ett vanligt sätt för segelsällskap att finansiera sin verksamhet) och klubben 
kunde redan 1941 lösa in de sista lånebevisen från medlemmarna och ön var betald.106 

Segelsällskap har under lång tid haft en tradition att lotta ut båtar. Lotterierna hade vanligtvis två 
syften. Ett syfte var att göra vinst på lotteriet så att segelsällskapet kunde få intäkter. Det andra mer 
principiella syftet var att lotta ut vad man ansåg var konstruktionsförebilder. Med andra ord genom att 
visa lottbåten som modell försökte man påverka utvecklingen i en särskild riktning. Ofta anlitade man 

                                                           
104 Gäddviken SS har Lilla Skratten som klubbholme, Vikingarna SS har Ekholmen och Årstaviken SS har två 
klubbholmar Verkarna (saltsjön) och Vällinge (mälaren) 
105 NSS 100 år. s. 44, lagfart erhölls på 14 hektar mark och 19 hektar vatten, lagfarts bevis 1939-08-16 
106 NSS 100 år s. 46, Arkiv material NSS, låneförteckning 
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därför kända konstruktörer för att visa hur en kappseglingsbåt kunde konstrueras alternativt en båt 
avsedd för långfärdssegling.  

I Nynäshamn var man tidigt medveten om möjligheterna att lotta ut en båt vilket diskuterades 
redan vid ett extra möte 1919. 107 Lotteriverksamheten kom dock senare igång och till 
exempel under 1943 lottade man ut två roddbåtar och en kanot. Roddbåtarna kostade 300 
kronor styck och kanoten kostade 306 kronor. Lotteriet gav ett nettoöverskott om 869,25 
kronor vilket kunde användas till amortering av lånet på Lacka.108 

 

Foto på förteckning över medlemmarnas lånebevis109 

 

 

 

 

                                                           
107 NSS Stp. 1919-02-06 
108 Kassabok 1943 NSS arkiv 
109 Arkivmaterial NSS 
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Foto midsommarfest på Lacka.110  

Klubbholmen är sinnebilden av vad segelsällskapet i själva verket är, står för och 
midsommarfesterna på klubbön Lacka visar på en stor gemenskap där natur, båtliv och 
vänskap kombineras till en helhet.  

Men förvärvet av ön innebar även en kraftig ökad insats från medlemmarna i form av arbete 
med att bygga en klubbstuga, dansbana, bastu och bryggor. Så småningom blev anläggningen 
på land färdig men hamnen hade dock otillräckligt skydd vid västlig vind.111  

Men om Lacka var ett sätt för medlemmarna att komma ut i naturen så är ju även själva 
båtresan kanske det viktigaste medlet att njuta av skärgårdens landskap. Några röster från 
olika tidsepoker i klubbens historia visar på vikten att komma ut på sjön. De representerar 
grundarna, slutet på träbåtsepoken och den nya tiden med plastbåtar. 

När Nynäshamns SS fyllde 65 år intervjuades ”nestorn” Gustav ”Gurra” Söderqvist om sin 
tid i klubben och han berättade: 

                                                           
110 Foto arkivmaterial NSS 
111 Klubben ansökte därför om 88.650:- i statsbidrag för att finansiera en god hamn med betongpontoner. Två 
betongpontoner lades ut men en kraftig storm demolerade pontonerna och efter besiktning kom Sjöfartstyrelsen 
fram till att hamnen skulle byggas med två fasta vågbrytare till en kostnad av omkring 190.000: varav 
Nynäshamns SS skulle stå för 10% av kostnaden.   
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Som ung grabb kom han till Nynäs, liksom många andra när Televerket flyttade ut från 
Mosebacke. Vid 16 års ålder blev han medlem i sällskapet, samtidigt med det köpte han en 
gaffelriggad båt för 300 kronor av en fiskare Persson, båtens namn var Piraten. ...han vann 
första tävlingen Bedarö runt 1923... 112 

Erik ”E.G.” Johansson berättar 1976 

- När jag var tretton år paddlade jag för första gången. Den första ”riktiga” båten skaffade jag 
med en kompis. Det var liten seglare som kostade 550 kronor. Året var 1932. 

- Nu har jag en P-28. Segelytan är på 28m2 och så finns det en Albinmotor på 10hk. Så gott 
som hela båten är i trä. Härligt material, men snart är nog träepoken slut... 

- Det fina är ju att bara sticka ut i skärgården. Livet, det är att segla och vara i naturen.113 

Segelsektionens nye ordförande Torbjörn Cederqwist intervjuas 1982. Han är 
Helikopterflygare i marinen. 

- Som gammal Göteborgare har jag kappseglat mycket, säger han. One Off-båten ”Gambit” 
med rutig akterspegel har han och Berit byggt själva 1970 i glasfiber. 

- Jag stortrivs i NSS – här finns ju Sveriges kanske bästa seglingsvatten,..114 

Mats Jannering, var tidigare vice ordförande i NSS. Han seglar en Arcona 40, en modern, 
bekväm och välseglande havskryssare, 12 meter lång, som rymmer hela familjen. Han 
berättar att efter sin utbildning flyttade han till Nynäshamn för skärgården och naturens skull. 

På frågan varför han seglar så berättade Mats att det är en otroligt bra form av avkoppling. 
Samtidig som man kopplar av så är man aktiv och behöver inte fundera på vardagen. 

Det finns så himla mycket i segling -  naturupplevelser, man kommer till nya platser, 
avkoppling, lite äventyr, spänning, tävling – var finns det motsvarande?115 

Men båtsport är inte enbart segling och Pia Petersson, kassör i NSS (2019), vars familj i 
många år hade en motorbåt, förklarar att det är: 

- Härligt att vara på sjön och att man fiskade, lade ut nät och rodde drag.116  

 
10.1.4  Hälsans diskurs  

Idrottsförening, rekreation och en socialt värdefull syssla 

Sven Grenander, grundare av Svenska Kryssarklubben (SXK), var uppfostrad i lingiansk 
anda och tradition poängterade individens pedagogiska och personliga utveckling genom 
segling som han menade gav sundhet och friskhet.117 Det förefaller som om den inställningen 

                                                           
112 NSS Årsskrift 1982 s. 16 
113 NSS Årsskrift 1976 s.35 
114 NSS Årsskrift 1982 s. 4 
115 Samtal Mats Jannering 2019-05-02 
116 Samtal Pia Petersson 2019-04-12 
117 Hansell, Hans, Armfelt. Etableringen av en Svensk riksorganisation för långfärdssegling – Svenska 
Kryssarklubben (SXK). VT 2017. Högskolan Dalarna 
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till sjösport fortfarande är förhärskande och i Båtlivsundersökningen 2010 svarar 76,% av 
båtägarna att båtlivet påverkar deras hälsa ganska eller mycket positivt.118 

Successivt växte Nynäshamns SS och genom de många evenemangen kom klubben att 
uppmärksammas och även bli en viktig del av kommunens fritidsaktiviteter. Sällskapets 
ordförande Lennart Forsfält (1969) kände sig därför manad att definiera och förklara 
klubbens ändamål. Han tolkade sällskapets ändamål att som huvudmål vara en idrottsförening 
men även tillhandahålla hamn och uppläggningsplatser och att sällskapet måste vara en 
motpart i diskussionerna med kommunen och sålunda samtidigt vara uppdragsgivare och 
påtryckare till myndigheterna.119 Han förklarade att utöver att tillhandahålla brygg- och 
uppläggningsplatser arbetar sällskapet för dess medlemmar med bevakning för båtsportens 
intressen med utprickning i seglationsleder och på lokalt plan miljövårdsfrågor. Vidare att 
sällskapet hade en omfattande tävlingsverksamhet med träning och kurser för seglare, 
motorbåtar, juniorer och kanotister. En ytterligare tillgång var även sällskapets egen ö Lacka. 
Men han poängterade även sällskapets kooperativa karaktär och understryker att för att det 
skulle fungera måste medlemmarna också ställa upp t.ex vid bryggbyggen och som 
funktionärer.120 

Utövare av båtsport har under lång tid stått inför utmaningen att förklara den stereotypa 
uppfattningen att äga en båt är en lyx som enbart är få förunnat inte stämmer överens med 
verklighet. Inom båtsporten finns både hög- och låginkomsttagare men det största antalet 
utövare tillhör inte höginkomsttagare. Och sällskapets medlemmar hade redan från början 
rekryterats från arbetare vid industrierna i Nynäshamn. Detta kom ibland bort i 
diskussionerna mellan båtklubbar och kommunerna som i vissa fall såg båtsport som lyx.  
Gunnar Werner, ordförande 1974, poängterade det faktum att utövare av båtsport till det 
övervägande antalet var vanliga löntagare som gjorde stora uppoffringar för sin sport och 
menade att även de skulle få möjlighet till rekreation och avkoppling. 

Man har väl tidigare ansett att båtsporten varit något av en lyx , men idag torde det väl vara 
erkänt att båtägande har mycket lite med stora inkomster att göra utan istället ett idogt 
sparande och ofta ett oräkneligt antal timmars jobb, för att man skall kunna komma loss från 
vardagen och få den rekreation som vi alla så väl behöver. 121 

Den nya generationen som fann båtsport allt mer intressant kan exemplifieras av Jan Malm 
(34 år), civilingenjör och chef på Teli som blev vald till ordförande 1986. Han seglade en 
modern plastbåt, en Albin Vega, och hade erfarenhet av långfärdssegling. Han var införstådd 
med att sällskapet skulle tillhandahålla infrastruktur för medlemmarna men han poängterade 
även den sociala gemenskapen och förklarade inför sitt ordförandeskap att ”Sällskapet är mer 
än båtparkering” och att ”Båtsport är en socialt värdefull syssla”.  
 

                                                           
118 Båtlivsundersökningen 2010, s. 83 
119 NSS medlemsblad April 1968 
120 NSS:aren, Medlemsblad för Nynäshamns Segelsällskap. maj 1971 s. 5 
121 NSS:aren Årsskrift juni 1974 
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10.1.5  Kappseglingens diskurs 

NSS var redan från början inriktad på kappsegling och tävlingsverksamhet. Men det var inte 
enbart kappseglingar utan motorbåtstävlingar, framför allt navigationstävlingar, blev populärt 
bland motorbåtsägarna. Kanotisterna firade även stora framgångar såväl med individuella 
prestationer och som arrangörer av tävlingar. 

Kappsegling 

Nynäshamn har naturliga förutsättningar för kappsegling genom sin närhet till utmärkta 
kappseglingsbanor på fjärden Mysingen strax utanför staden (vilket även var anledningen till 
att de olympiska spelen i segling förlades hit 1912). Och kappseglat har klubben gjort! NSS 
har fostrat en lång rad av kappseglare på nationell och internationell elitnivå men även 
utmärkt sig som organisatör av kappseglingar på distrikts- och nationell nivå men även 
framgångsrikt organiserat nordiska mästerskap samt Europa- och världsmästerskap.   

 

Foto på kappsegling på 1920-talet122 

Redan något år efter bildandet kappseglades det och från 1922 samseglade man med 
Segelsällskapet Gäddviken. Klubben stod som arrangör av ett Svenskt Mästerskap  (SM),  
första gången 1953 (i Starbåt). Men det var på 1960-talet som en kraftig tillväxt skedde både 
vad gäller antalet seglare och antalet kappseglingar. Uppmärksammade mästerskap var SM i 
Folkbåt 1965, Nordiska Mästerskap i IF båt 1979 samt SM i Rival och Smaragd 1983. På 
internationell nivå blev VM för R8 en succé 1992 och klubben organiserade även VM för IC 
kanot 1999. Klubben utvecklades således till att organisera kappseglingar på hög nivå vart 
eller vartannat år. 

Det var ett flöde av kappseglingar under slutet av 1980-talet och på 1990-talet. Det gick i ett 
och Nynäshamns SS stärkte sin ställning som ett av landets bästa Sällskap när det gällde stora 
seglingsevenemang, vare sig det gällde jollar eller riktigt stora båtar, så kallade Maxi-Raters 
eller Maxi-Racers.123 

Stockholms olympiaden 1912 hade förlagt seglingsdelen till Nynäshamn och för att fira 100 
årsminnet arrangerade klubben (i samarbete med kommunen och andra båtklubbar) en 

                                                           
122 Arkivmaterial NSS 
123 NSS 100 år, s. 165 
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Jubileumsregatta 2012. Det blev en storartad regatta under 17 dagar med 170 funktionärer, 
970 seglare i 300 båtar. Regattan hade även en klassisk del där en deltagande båt R8 ”Taifun” 
hade deltagit i olympiaden 1912 där hon vunnit guldmedalj.124  

NSS har även haft en lång rad mycket kvalificerade seglare. Och seglarna, klubben och 
båtarna utvecklades tillsammans. Ett sådant exempel på hur segling och klubb ömsesidigt 
utvecklats är Jerry Larsson en av NSS stora seglar profiler. Jerry Larsson började segla kanot 
som tonåring på 1960-talet. Han byggde sin egen E-kanot och började kappsegla. Jerrys 
framgång som kappseglare började med flera SM tecken i Neptunkryssare. På 1970-talet 
seglade Jerry framgångsrikt flera olika kappseglingsklasser, nu byggda i plast, och började 
även med havskappsegling.  

Efter det att NSS fått sitt nya klubbhus invigt 1989 tog Jerry initiativet till att höja klubbens 
profil till elitnivå genom att föreslå att klubben skulle arrangera och vinna ett VM. Och att 
deltaga med huvudsakligen ungdomar från NSS. Projektet tog tre år att utveckla, förbereda 
och utbilda men slutligen 1992 kunde VM för R8 arrangeras där Jerry med en ungdomlig 
besättning från NSS vann första pris.  

Jerry var ordförande i klubben 1992-1997 och var även instrumentell i att säkra sponsormedel 
för det nya klubbhuset 1989. Han utvecklade kappseglandet vidare och tog bland annat 
initiativet till Big Boat Cup och andra större regattor. 

Nynäshamns Segelsällskap hade således utvecklats till att bli en av ostkustens stora aktörer 
vad gäller olika båtsport evenemang. Ett exempel från 1990 (se nedan programblad) visar på 
en mycken hög aktivitetsgrad som inte kunnat ha många motsvarigheter hos andra 
segelsällskap i landet. Under 1990 så planerades 22 kappseglingar för kölbåtar, 21 olika 
kappseglingar för jollar, 7 kanottävlingar och 8 motorbåtstävlingar med andra ord 58 olika 
arrangemang. Utöver dessa arrangemang anordnade klubben en eskadersegling samt ett större 
publikt arrangemang, motorbåtstävlingen Nynäs Offshore Race.  

                                                           
124 Jubileums regattan innefattade Neptunkryssapokalen, Classic Race, R6 Swedish Championship & European 
Championship, European Cup SK30 & Skärgårdskryssapokalen, Öppna SM i Starbåt och Finnjolle samt öppan 
SM i Drake, NSS 100 år  s. 171-183 
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Foto på kappseglingsprogramm 1990 

Men Jerry Larsson har inte varit den enda seglarprofilen. Under 1980- och 1990 talet hade 
klubben en mycket framgångsrik period med damseglare. 1986 vann Camilla Nordqvist och 
syskonen Lena och Nina Månsson lag SM i optimistjolle. De gick senare vidare och till att 
segla E-jolle på elitnivå och deltog bland annat i VM i Rio de Janairo 1991. Björn Österberg 
är ytterligare en elitseglare som klubben fostrat som gick vidare till en professionell karriär 
som segelmakare.125 
 
 
 
 
 
 

                                                           
125 NSS 100 år, s. 91, 133-141 
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Foto på kappsegling med Starbåt126 
 
Motorbåtstävlingar 

Motorbåtstävlingar fanns redan från början som en viktig del av motorbåtssektionens 
verksamhet. Det var främst navigations- och idealtidstävlingar som ställde stora krav på 
deltagarnas förmåga att läsa sjökort och beräkna tider med precision. Andra världskriget 
innebar ett uppehåll för verksamheten men 1947 började tävlingsverksamheten igen och på 
1960-talet arrangerade motorbåtssektionen flera regionala tävlingar. 

Tävlingsverksamheten för motorbåtar var dock inte lika stor som för de andra sektioner utan 
på 1970 så minskade intresset127 

                                                           
126 Arkivmaterial NSS 
127 NSS:aren, Medlemsblad för Nynäshamns Segelsällskap.maj 1972 s. 1 
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128 
Foto av tävlingsorder för motorbåtar129 
 
Numera är NSS arrangör för ett årligt elit arrangemang ”Nynäs Offshore Race”. En 
motorbåtstävling på havsbana för motorbåts sportens ”Formul 1” båtar. Publikintresset är 
stort och tävlingen brukar följas från stranden av två till tre tusen personer. NSS har 
arrangerat 5 EM och arrangerade VM under åren 1989, 1998 samt 2004.130 

 
Kanot tävlingar 

Kanotsektionen hade redan under sitt första verksamhetsår en omfattande tävlingsverksamhet 
och klubbens medlemmar deltog aktivt i tävlingar även med andra klubbar.  Till skillnad från 
motorbåtssektionen blev det andra världskriget inte ett avbräck utan kriget ökade intresset för 
kanotpaddling eftersom paddling och segling var de enda möjligheterna att komma ut på sjön 
utan hjälp av bränsle (långfärdspaddling förekom till Gotland och till Åland). Kanotsektionen 
har haft en ledande gestalt i Bo Svedman som under lång tid var en elitkanotist och eldsjäl för 
kanotverksamheten.  

Den första större tävlingen var ett distriktsmästerskap 1955 som följdes av flera nationella 
tävlingar och ett svenskt mästerskap hölls 1965. För att få högsta klass på arrangemangen 
lyckades sektionen med hjälp från kommunen bygga en helt ny kanotstadium i Käringboda 
naturreservat där nationella och internationella tävlingar hölls mellan 1977 och 1996.131  

                                                           
128 Tävlingsorder för motorbåtar 1936-07-05, Arkivmaterial NSS 
129 Arkiv material NSS 
130 NSS 100 år, s. 117 
131 NSS 100 år, s. 32-33 
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Förutom Bo Svedman genererade kanotsektionen en lång rad kanotister på högsta nivå. Bo 
Svedmans dotter Monika, själv elit kanotist, var förbundskapten och lagledare för det svenska 
kanotlandslaget (både herrar och damer) vid OS i Aten 2004.132 

 
10.1.6  Nynäshamns Segelsällskap idag 
 
Under medlemsmöten i klubben har det framkommit att det blivit allt svårare att rekrytera 
funktionärer och klubbholmen Lacka har ingen ansvarig. Ordförande Jerry Larsson har 
berättat att intresset för kappsegling kraftigt har minskat under senare år. En anledning är att 
redskapen (båtarna) har blivit mycket avancerade och därmed kostsamma. Framför allt har de 
mest teknisk avancerade båtarna – elitklasserna – blivit så dyra att de blir svåröverkomliga 
för de flesta. Svenska seglarförbundets policy att satsa på elitseglarna innebär även att 
seglarna polariserats och det blivit svårt att nå en bredd bland seglarna.133 

Upptagning och sjösättning rationaliserat så det behövs inte längre så mycket personal och 
med andra ord så behövs inte kooperativet på samma sätt som tidigare. Sjösättning och 
upptagning är mekaniserat och där det tidigare behövdes ett ”antal gubbar” i ett arbetslag kan 
hanteringen av båtar nu ske med ett minimum av personal och kooperativet är inte längre till 
samma nytta som tidigare. 

Jerry Larsson berättade att han för ca tio år sedan försökte få fart på kvällskappseglingarna 
och att han skickat ut en inbjudan till onsdagsseglingar till klubben segelbåtsägare. Tyvärr 
fick inte Jerry något enda svar.  

Han menar att idag saknas ett engagemang för att arrangera tävlingar. Vidare, att intresset för 
segelsport generellt har minskat. Jerry Larsson föreslog att en anledning är att tidigare var 
båtsport ett intresse för mannen i familjen - och ofta hans huvudintresse - men att en part i 
familjen la så mycket tid på en hobby (segling) accepteras inte längre av familjen. 

Mot bakgrund av det bristande intresset lade klubben ned segel- och jollesektionerna och 
startade istället utbildningssektionen (utan kunniga seglare inga kappseglare). Jerry Larsson 
är själv ledare för seglarkurser för ungdomar under sommaren och utbildar ca 120 ungdomar 
varje år. 

Nynäshamns SS kassör Pia Petersson berättar att antalet fester även har kraftigt minskat. 
Tidigare var årsfester och midsommarfester populära arrangemang som drog många 
medlemmar. Idag är de reducerade till en Halloweenfest för barnen och några pubkvällar och 
hon förklarar att det fanns en större grad av gemenskap när hon började i NSS 2001 ”Man 
träffade och kände mer medlemmar då än nu”. Hon förklarar det minskade social 
engagemanget med att dagens moderna familj har svårt att få tiden att räcka till då man är  
fullt upptagen med olika intressen samt behöver hämta och lämna barn (barnbarn) till deras 
respektive aktiviteter.134 

Men i likhet med många andra segelsällskap förefaller det därför nu som om klubben står 
inför stora utmaningar med minskat intresse för verksamheten och svårigheter att rekrytera 

                                                           
132 NSS 100 år, s. 34-35 
133 Samtal med Jerry Larsson 2019-01-09 
134 Samtal med Pia Petersson 2019-04-12 
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funktionärer. Den tidigare omfattande tävlingsverksamheten har dramatiskt krympt och den 
sociala gemenskapen har reducerats till någon enstaka fest för barn. 

 Med andra ord förefaller det som den svenska modellen av ett segelsällskap utmanas och är 
under omvandling. 

 

Författarens foto: Mekaniserad hantering med hjälp av en Roodbergvagn  
 
10.1.7  Slutsatser från fallstudien  
 

I följden av den industrialiserings- och demokratiseringsprocess som ägde rum i landet i 
början av 1900-talet började allt fler intressera sig för sjösport som rekreation från det tunga 
industriarbetet. 

Grundarna av Nynäshamns Segelsällskap var huvudsakligen arbetare i det till Nynäshamn 
lokaliserade Televerkets verkstad och vågfabriken Stathmos. De hade flera förebilder i form 
av andra arbetarklubbar som Vikingarnas Segelsällskap, Gäddvikens Segelsällskap och 
Årstavikens Segelsällskap och det kan inte uteslutas att några tidigare hade varit medlemmar 
i en av dessa klubbar. Den första bakomliggande tanken med klubben var kooperativ för att 
gemensamt konstruera och underhålla bryggor och för att tillsammans handha sjösättningar 
och upptagningar.    
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Även om den grundläggande tanken var kooperativ utvecklades snabbt den sociala 
gemenskapen som kom att bli central för klubbens karaktär. Men även om festverksamheten 
var viktig var medlemmarna skötsamma, ett krav som även var inskrivet i stadgarna.135 

Klubben hade från början en stor andel arbetare som medlemmar och arbetarna föredrog 
motorbåtar som var mer tidseffektiva när man ville komma ut på sjön. Motorbåtarna har 
således varit dominerande i klubben men när på 1960-talet plastbåten gör entré så ökar  
antalet segelbåtar. 

Nynäshamns Segelsällskap utvecklades från en blygsam början till en av de mest 
framgångsrika klubbarna på Sveriges ostkust med en medlemskader som innefattar alla 
samhällskategorier. Utöver att tillhandahålla brygg- och uppläggningsplatser har klubben 
även en stor bredd med segel-, motorbåts-, och kanotsektioner.  

Vilka var då drivkrafterna som utvecklade Nynäshamns Segelsällskap till en så lyckad klubb?  

Den sociala gemenskapen poängterades från början och redan i den första versionen av  
stadgarna anges att ”Sällskapets ändamål är att verka för samarbete och trevnad, bereda 
nöjen..” och klubben verkligen fyllde en social funktion med en omfattande festverksamhet. 
Men den sociala aspekten var inte bara fest och gamman utan medlemskapet trängde långt in 
i det privata livet och klubben uppmärksammade även de svåra stunderna och paraderade 
med klubbens fana vid medlemmars bortgång. Symboler är centrala för den sociala 
gemenskapen och klubbens mössmärke och standert blev viktiga kännetecken på 
medlemskap. Med andra ord menar jag att Nynäshamns SS väl illustrerar den Sociala 
gemenskapens- och exklusivitetens diskurs. 

Men man behöver ju inte ha båt för kunna ha fest och ett grundläggande motiv för att skaffa 
båt var att kunna komma ut i naturen och som ” E.G” förklarar: ”Det fina är ju att bara sticka 
ut i skärgården. Livet, det är att segla och vara i naturen.”.136  Längtan efter naturen illustreras 
särskilt väl med klubbens stora ansträngningar att skaffa sig ett stycke egen natur – 
klubbholmen Lacka - som man kallar ”Pärlan på Mysingen”.137 Genom klubbholmen skapade 
man ett mål och mening med seglingen/motorbåtsturen och kunde njuta av resan dit men 
även koppla av på sin egen natursköna ö. Naturromantiken är därför fortfarande levande och 
medlemmarna inbegriper Naturromantikens diskurs som ger ett grundläggande motiv till 
båtägande.   

Under det moderna samhällets och industrialiseringens framväxt var industriarbetarens 
arbetsförhållande ofta hälsovådliga och en förståelig reaktion på ohälsosamma 
arbetsförhållanden var att komma ut i naturen. Nynäshamns SS grundades också av 
verkstadsarbetare som uppskattade en hälsosammare miljö än verkstaden. Men med tiden 
utvecklades arbetarskyddet och de rena hälsoriskerna på industriarbetsplatserna minskade. 
Däremot fanns stressen kvar som kanske även ökade med ny modern teknik.  Så om 
båtsporten till att börja med drevs av önskan om att komma ut från hälsovådliga lokaler så 
omvandlades den till en önskan för avkoppling och rekreation. Ordförande Gunnar Werner 
(1974) identifierar det faktum att båtsport utövas av vanliga löntagare som offrar mycket för 
sin sport och ”.. för att man skall kunna komma loss från vardagen och få den rekreation som 

                                                           
135 Jfr Ronny Ambjörnsson. Den Skötsamme arbetare. Stockholm 2017. s. 114 
136 NSS Årsskrift 1976 s.35 
137 NSS 100 år 
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vi alla så väl behöver.”  och Mats Jannering menar ”att segling är en otroligt bra form av 
avkoppling. Samtidig som man kopplar av så är man aktiv och behöver inte fundera på 
vardagen.”138 Det förefaller som om i dagens samhälle med ett allt uppskruvat tempo 
Hälsans- och avkopplingens diskurs fortfarande är giltig och kanske även än mer relevant än 
tidigare. 

Kappseglingsintresset kunde kanaliseras och göras rimligt rättvist med de nya mätningsregler 
som växte fram under de första decennierna på 1900-talet. Men kappseglingen tog verklig 
fart då den nya tekniken att bygga båtar i glasfiberarmerad plast utvecklades på 1960-talet. 
Antalet segelbåtar i förhållande till det totala antalet båtar steg vid denna tid kraftigt. Detta 
medförde ett stort antal nya deltagare och genom intresset för kappsegling kom båtsporten att 
utvecklas och kappseglingsbåtar drev den tekniska utvecklingen framåt. De stora regattorna 
gav publicitet och befrämjade sporten. Nynäshamns SS utvecklades till en av landets mest 
profilerade kappseglingsklubbar (1990 hade man 58 olika arrangemang!) och med stor 
kompetens att arrangera kappseglingar. Min uppfattning är därför att Kappseglingens diskurs 
på ett unikt sätt kom att forma Nynäshamns SS verksamhet. 

Sammanfattningsvis menar jag att fallstudien illustrerar innehållet i diskurserna Sociala 
gemenskapens- och exklusivitetens diskurs, Naturromantikens diskurs, Hälsans- och 
avkopplingens diskurs samt Kappseglingens diskurs.  Samtidigt visar Nynäshamns 
Segelsällskap aktiviteter väl hur diskursernas styrande effekt omsattes i social praktik 
(handling) genom fester, inköpet av klubbholmen Lacka och den omfattande 
tävlingsverksamheten. 

 
10.2  Analys av fritidsbåtsbranschens utveckling 

 
Fram till det tjugonde århundrade hade den personliga relationen mellan brukspatron och 
arbetare uppfattats som patriarkal. Men genom industrialiseringen, arbetarrörelsen och 
kollektivavtal så kom den vertikala personliga relationen mellan arbetare och brukspatron 
ersattes av en horisontell. Och den arbetare som utkristalliseras är ordentlig. Han har 
kollektivavtal, reglerad arbetstid och rösträtt. Skötsamheten gav ny värdighet och styrka att 
förhandla med arbetsgivaren och Ronny Ambjörnssons har beskrivit honom som den 
skötsamme arbetaren.139 Det är personer som söker skapa en meningsfull fritid utanför 
arbetsplatsen och S. Lundqvist (1977)  karaktäriserar dem som ”yrkesskickliga och 
framåtsträvande och tillhör arbetarklassens övre del.”140 Jerry Larsson (klubbens ordförande 
2018) kallar grundarna för  ”rekorderliga och hederliga” och den beskrivningen stämmer 
troligen väl med de arbetare som hade blivit ombedda att följa med Kungliga Televerkets flytt 
från Mosebacke i Stockholm till de nya verkstadslokalerna i Nynäshamn och som utgjorde 
grunden till det nya segelsällskapet.141 

Upptäckten och förståelsen av skärgården som rekreationsområde hade tagit sin 
början i slutet på 1800-talet och Yttergren (1992) har visat hur naturromantiken och 
                                                           
138 NSS:aren Årsskrift juni 1974, Samtal med Mats Jannering 2019-05-02 
139 Ambjörnsson (2017) s. 68, 115, 268 diskussion gemeinshaft och gesellshaft. 
140 Ambjörnsson (2017) s, 115, Lundqvist (1977) s. 128, 203. 
141 samtal med Jerry Larsson  
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nationalism spelar stor roll för friluftslivet.142 Den unga staden Nynäshamn erbjöd 
unika naturresurser men även om naturromantiken var en viktig motivation var också 
de långa och ibland ohälsosamma timmarna i verkstäder och fabriker en drivande 
kraft för att få komma ut i friska luften.  Grundarna av Nynäshamns Segelsällskap 
hade även förebilder från båtklubbarna i Stockholm. Det är inte orimligt att antaga att 
några tidigare hade varit medlemmar i Årstavikens Båtklubb eller Vikingarnas 
Segelsällskap som båda hade bildats ett tiotal år tidigare. 

En stor del av de nya grupperna arbetare som upptäckte fördelen med sjölivet åkte 
motorbåt och ”snurrebåten” blev snart populär.143 Då en utombordsmotor var 
tillgänglig för kanske halva priset av en inombordsmotor blev de genast populära och 
de två största tillverkarna av utombordsmotorer, Archimedes och Penta, tillverkade 
tillsammans ca 3000 motorer per år på 1920-talet.144 

En avgörande faktor för arbetarnas möjligheter att få del av båtsporten var även den nya 
arbetstidslagen 1920 som begränsade arbetstiden till 48 timmar i veckan. Successivt sänktes 
därefter även den lagstadgade veckoarbetstiden till 45 tim år 1960 och 40 timmar 1973. 
Möjligheten till längre ledighet var dock fortfarande begränsad fram till 1938 då den första 
semesterlagen stipulerade två veckors semester. Semestern förlängdes i två etapper till fyra 
veckor 1963 och fem veckor 1978. Den sammanlagda effekten på veckoarbetstiden visas i 
följande diagram. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
142 Yttergren, Leif. (1992) Friluftsfrämjandet 1892-1992. (Friluftsfrämjandet 1992). 
143 Den första riktigt användbara utombordsmotorn skapades av Ole Evenrude i USA men den amerikanska 
motorn kopierades snart av svenska tillverkare under olika namn. Carl Alrik och Oskar Walfrid Hult förbättrade 
Evenrudes motor 1912 genom att bygga en motor med två motstående cylindrar och skapade på så sätt en 
verkligt användbar motor (som kom att kallas Archimedes) då de motstående cylindrar gjorde motorn 
vibrationsfri (balansmotor). Den kunde därför monteras på vanliga roddbåtar. Den första motorn kostade 375 
kronor och hade 2,5 hästkrafter men 1914 kom en modell med 5 hästkrafter.143 En inombordsmotor kostade 
betydligt mer (725 kronor 1918). Bröderna CA och OW Hults uppfinningar, https://www.tekniskamuseet.se/lar-
dig-mer/svenska-uppfinnare-och-innovatorer/broderna-hult/ 
144 Sundin, Bo. ”Motorepoken”, Västerbotten, s. 134, 1986,  https://www.vbm.se/wp-
content/uploads/2017/09/1986_2.pdf(2019-05-20). 

https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/svenska-uppfinnare-och-innovatorer/broderna-hult/
https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/svenska-uppfinnare-och-innovatorer/broderna-hult/
https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/1986_2.pdf(2019-05-20)
https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/1986_2.pdf(2019-05-20)
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Diagram 3: Veckoarbetstid i lag och avtal minus effekter av semester 1910–2000 
145 

 
Det är värt att notera de två stora skift i diagrammet. Det första äger rum 1920 när 
den första arbetstidslagen trädde i kraft. Den åtföljdes av en mycket snabb expansion 
av båtklubbar, främst motorbåtsklubbar. Den andra mellan 1963 och 1978 då den 
förlängda semestern lagstadgades. Den perioden motsvaras av den högsta 
expansionen (försäljning) av fritidsbåtsmarkanden som ägt rum och efter 1980 så 
stagnerar försäljningen av fritidsbåtar. 

En ytterligare faktor som positivt ökade möjligheterna att söka rekreation i skärgården var de 
reallöneökning som arbetare och tjänstemän åtnjöt i början på seklet. Kungliga 
Socialstyrelsen beräknade reallöneökning för arbetare till 34% för perioden 1913 till 1930.146 

Sammantaget var det således strukturella förändringar vilka inträffade relativt hastigt i slutet 
av 1910-talet och under 1920-talet som kom att få avgörande betydelse för bildandet av 
båtklubbar. Det var reallöneökningar, en förkortad arbetstid och tekniken som plötsligt gjorde 
det möjligt att köpa båt. Den nya arbetstidslagstiftningen gjorde det nu möjligt att åka båt på 
en weekend, arbetarnas reallöner ökade och med den nya uppfinningen, utombordsmotorn, 
kunde man förverkliga båtdrömmen. Dessa förändringar skapade nya förutsättningar som 
arbetarna nu kunde på ett positivt sätt dra nytta av och de köpte båtar och bildade båtklubbar. 
I Stockholmsområdet etablerades från 1900 fram till 1919  fem segelsällskap men även 6 
motorbåtsklubbar. Men efter 1920 sker en förändring och under 1920-talet etableras hela 32 
klubbar varav åtminstone 21 var motorbåtsklubbar.147 

                                                           
145 Arbetstiden - kortare arbetstid eller mer ledigt, SOU 2002:12, s. 25 
146 Lönestatisktisk årsbok för Sverige 1930” (K. Socialstyrelsen, Stockholm 1931) visas löneutvecklingen i Sverige 
från 1913-1930 för arbetare och tjänstemän. Publikationen inkluderar även reallöner förändringar för både arbetare 
och tjänstemän under perioden 1913 -1930.  Reallöneökningarna i allmänhet för arbetare från 1913 till 1930 
beräknades till 34 procent (se sid 47). 
147 Heideken, Carl. Båten mot Sjön. (Stockholmia förlag:Stockholm 2006) s. 210, Hansell (2017), s.3  
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Det andra världskriget medförde en stagnation av båtsporten och på grund av bristen på 
drivmedel lades många motorbåtar upp men även segelbåtarna drabbades och en del 
segelbåtar förlorade sina blykölar. Båtsporten tog dock ny fart i mitten av 1960 talet som såg 
en kraftig och till och med dramatisk förändring av både båtmaterialet och utövare av 
båtsport. Denna nya situation hade stora likheter med den kraftiga expansionen på 1920-talet. 

Förloppet under perioden 1960-1979 karaktäriserades av ökade reallöner, förmånliga 
skatteregler, mer fritid och teknikförändringar som gjorde båtarna relativt sätt billigare. Allt 
detta möjliggjorde en kraftig expansion av båtsporten och en försäljningsökning av 
fritidsbåtar som vi inte upplevt sedan den tiden. 

Mellan 1963 och 1978 fick den vanliga löntagare 14 dagar mer semester per år vilket totalt 
gav fem hela veckors semester som kunde utnyttjas för att komma ut i skärgården. Det var en 
dramatisk förbättring jämfört med 1938 års semesterlag om två veckors semester. Under hela 
perioden åtnjöt även löntagarna en kraftig reallönestegring som kunde användas till en utökad 
fritid. 

Inflationen var hög vilket medförde att småhus nominellt steg i värde och kunde utnyttjas som 
säkerhet för ett båtlån. Den högsta marginalskatten uppgick till 87% mot vilken räntor på ett 
båtlån kunde kvittas. Detta medförde att realräntan blev låg och till och med negativ i vissa 
fall. En potentiell köpare av en fritidsbåt kunde således finansiera sin fritidsbåt genom ett lån 
som realt inte hade några (eller mycket låga) finansiella kostnader vilket gav incitamentet till 
köp.  

Plastbåtarna (egentligen båtar byggda med glasfiberarmerad plast) gjorde sin entré på 1960 
talet och förändrade i grunden båtsporten. Genom serieproduktion kunde enhetskostnaderna 
per båt hållas relativt låga och det växte fram en fritidsbåtsindustri som landet tidigare inte 
sett maken till.  

Många tillverkare sålde även halvfabrikat vilket medförde att inköpskostnaderna kunde hållas 
nere och genom de höga marginalskatterna fann många det intressant att själva färdigställa 
sina båtar. 

Vinstmaskinerna var halvfabrikaten, där levererade vi bara plast och glasfiber, se´n fick de 
sköta resten själva. Det var billigare för kirurgen att ta ledigt tre månader och bygga båt på 
grund av skatteläget.148 

Men det var inte bara det totala antalet båtar som ökade utan hela fritidsbåtsbranschens 
struktur förändrades. Antalet segelbåtar relativt motorbåtar ökade och i slutet av 1970 -talet 
såldes nästan lika många segelbåtar som motorbåtar. Det förefaller dock som om det var en 
engångsföreteelse för efter 1980 har antalet sålda segelbåtar kraftigt minskat och 
motorbåtarna svarat för den största försäljningen. 

Ett flertal fritidsbåtstillverkare etablerades under 1960-, och 1970-talet och marknaden växte 
snabbt ”Den svenska segelbåtstillverkningen nådde sin kulmen under 1977 och 1978,  två 
rekord år då det verkade lysa om branschen.”149 Vid denna tid var Albin Marin AB en ledande 
                                                           
148 Jörnstedt, Bengt, Rena linjer, ren segling, Nautiska förlaget, Stockholm (2007) s. 127 
149 Jörnstedt (2007) s. 121 
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tillverkare vad gäller antal fritidsbåtar och i januari 1976 hade man i Gustafsvik utanför 
Kristinehamn invigt vad som antagligen var världens största båtfabrik. Den var dimensionerad 
för en årsproduktion om tvåtusenfemhundra båtar!  ”– Det var så stort att man fick åka 
sparkcykel för att ta sig fram där inne,..”  150 

Men samtidigt som man ritade och byggde fler segelbåtar förändrades även båtarnas karaktär. 
Det fanns en tendens mot större och bekvämligare båtar som inkluderade fasta kök och 
separata toalettutrymmen.  

För varje år som gick ökade båtfolkets krav på boendeutrymmen i de nya båtarna, en trend 
som fortsatt intill denna dag. Det som numera känns trångt var på sjuttiotalet revolutionerande 
voluminöst. 151 

Paradoxalt, trots den stora efterfrågan på nya båtar led branschen av överkapacitet. Detta 
ledde till sammanslagningar och i början på 1980-talet fanns två stora tillverkare i Sverige 
Albin Marin AB och Pelle Petterson AB.  

I den politiska debatten så uppfattades de höga marginalskatterna och den obegränsade rätten 
till ränteavdrag som otidsenliga och de begränsades genom skatteuppgörelsen 1980. De 
minskade ränteavdragen och därmed ökade reala räntekostnaderna sammanfaller med 
nedgången i båtförsäljningen under de första åren på 1980-talet. Albin Marin AB var en av 
fritidsbåtstillverkarna som drabbades hårt och gick i konkurs 1980. Bolaget rekonstruerades 
men gick sedermera i konkurs igen 1982. 

Bengt Jörnstedt beskriver Albin Marins Konkurs 1980 på följande sätt: 

Ränte avdraget för båtlånen hade varit branschens livlina och en av två tunga faktorer som 
hade skruvat köpspiralen hårt under sjuttiotalet. Den andra faktorn var den höga inflationen, 
som jobbade på sikt till båtlåntagarens fromma; skuldens verkliga värde sjönk snabbt 
samtidigt som den båt man hade köpt steg i värde nästan lika snabbt.  

Lånen hade inte kostat något, räntan var kvittningsbar mot inkomstskatten. Men nu kom nya 
skattebestämmelser där ränteavdragen slopades över en natt, fortsätter Lars.  

Det här förändrade förutsättningarna radikalt för alla nya båtköpare och därmed också för 
varven. Den 30 oktober 1980 kom chockbeskedet : Albin Marin AB, med en omsättning 140 
miljoner och 390 anställda , försattes i konkurs.152 

Resultat av denna strukturförändring blev att fritidsbåtförsäljningen dramatiskt sjönk på 1980-
talet ”Under en period var det nästan omöjligt att sälja segelbåtar i Sverige, säger Lars”.153 

Det dröjde fram till 1990-talet innan fritidsbåtförsäljningen började ta fart igen men 
försäljningen av segel- och motorbåtar har aldrig kommit upp i samma nivå som på i slutet på 
1970-talet. 

                                                           
150 Jörnstedt (2007) s. 122 
151 Jörnstedt (2007) s. 123 
152 Jörnstedt (2007) s. 127 
153 Lars Nylinder, Marknadschef Albin Marin Jörnstedt (2007) s. 144 
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Sammanfattningsvis samverkade fyra viktiga faktorer för att utveckla båtsporten i Sverige, 
teknisk utveckling av motorer och båtar, en kraftigt ökad fritid, stadigt ökade reallöner och en 
förmånlig finansiell situation med låga reala räntekostnader. När alla dessa faktorer positivt 
samverkade växte fritidsbåtsmarknden på några år dramatiskt, slussportarna öppnades för en 
ny grupp av aktörer intresserade av att tillbringa tid på sjön och njuta av naturen.  

Men om nya tekniken och den ökade fritiden lockade nya fritidsbåtsägare så medförde den 
även en strukturförändring av fritidsbåtsflottan. Många av de nya fritidsbåtsägarna valde att 
segla istället för att åka motorbåt och antalet segelbåtar i förhållande till motorbåtar steg 
kraftigt fram till 1980. Det ökade intresset för segling var i stor utsträckning troligen beroende 
främst av möjligheten till kraftig ökad fritid men även att segelbåtar byggda med den moderna 
plasttekniken kunde produceras till ett förhållandevis lågt pris. 

Historiskt sett var den utökade fritiden som kom med arbetstidslagen 1920 en stor framgång 
för arbetarna men trots den reglerade arbetstiden var fortfarande ledigheten begränsad, 
framför allt i jämförelse med tjänstemännen som normalt sett hade mer fritid. Jag menar att 
mot bakgrund av den begränsade fritid som stod till arbetarnas förfogande var deras inriktning 
på motorbåtsport naturlig och logisk. En segelbåt kräver mer tid i jämförelse med en motorbåt 
för att underhålla och är inte lika effektiv för tillryggalägga samma sträcka som en motorbåt. 
Och i det fall man bara hade lördagseftermiddagen fram till söndagseftermiddagen till sitt 
förfogande måste motorbåten ha tett sig mer praktisk om man ville komma ut och njuta av 
naturen.154 Men genom den utökade fritiden som kom allt fler till del på 1960-, och 1970-talet 
så öppnades möjligheterna för fler att segla och (relativt) prisbilliga segelbåtar som man i 
vissa fall kunde färdigställa själv gjorde segelbåten överkomlig. 

Efter 1980 så faller fritidsbåtförsäljningen starkt och det sker en förändring till mindre båtar 
och förhållandevis fler motorbåtar än segelbåtar. En första förklaring till det minskade 
intresset för segling kan vara mer utvecklade och kapitalkrävande segelbåtar och en ökad 
konkurrens om tiden i den moderna familjen där man förväntas tillfredsställa alla 
familjemedlemmars olika behov av fritid 

Båtfolkets krav på ökad komfort med större och bekvämare utrymmen medförde att storleken 
på båtarna ökade och den förväntade standardutrustningen blev alltmer omfattande. Resultatet 
blev att priset per enhet (segelbåt) successivt ökade. Genom de försämrade skattereglerna och 
därmed ökade finansiella kostnaderna på 1980-talet missgynnades segelbåtarna på 
motorbåtarnas bekostnad.  

 
Sammanfattande analys 

Den empiriska undersökningen visade på en snabb tillväxt av båtsporten på 1920-talet samt 
under 1960-, och 1970-talen men att därefter har försäljningen av motor-, och segelbåtar gått 
ned.  Däremot har antalet mindre båtar som jollar och kanoter under senare år har ökat sin 
försäljning både i antal som i kronor.155 

                                                           
154  Se även Hansell (2017) s. 28 
155 Se diagram ? samt Diagram ? i bilaga ? 
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Mot denna bakgrund kommer jag här att karaktärisera den svenska fritidsbåtsutvecklingen 
med hjälp av en jämförelse med  begreppen ”latent efterfrågan” (latent demand) och flaskhals 
(bottle neck). På motsvarande sätt som man bygger bort en trång sektor, flaskhals, på en väg 
menar jag att det har funnits en latent efterfrågan på möjligheter att utöva sjösport och 
förvärva båtar. I början på 1900-talet var kostnaden för en fritidsbåt hög och den vanlige 
arbetaren hade inte möjlighet att ta ledig för att åka ut på sjön. Genom den ökade fritiden som 
kom på 1920-talet och den nya tekniken med utombordsmotorer kunde dock de begränsande 
faktorerna (flaskhalsen) tas bort och vi fick en snabb tillväxt av antalet motorbåtar och 
därmed även ett stort antal nya motorbåtsklubbar. En motsvarande situation ägde rum på 
1960-, och 1970-talet då en ny teknik gjorde fritidsbåtarna relativt sätt prisbilliga och samtliga 
löntagare fick en kraftigt utökad fritid. Ånyo kunde därför en flaskhals tas bort med en 
kraftigt ökad konsumtion av fritidsbåtar som följd. De förmånliga skattereglerna förstärkte 
denna trend. 
 
Men efter den kraftiga expansionen fram till början på 1980-talet har inga dramatiska 
strukturförändringar (shift) kunnat skönjas för fritidsbåtsbranschen. Vi har i stort sett samma 
fritid och tekniken vi bygger fritidsbåtar med är fortfarande glasfiberarmerad plast (men den 
trend som kan urskiljas är att varje enhet tenderar att bli större och bekvämare). 

Men efter att flaskhalsen tas bort växer utnyttjandet enbart med den underliggande tillväxten 
på efterfrågan. Och efterfrågan har i viss mån styrts av den finansiella utvecklingen. Vid låga 
räntor kan man se en expansion och vid ekonomiska kriser en tillbakagång. Men framför allt 
så kan man konstatera en strukturförändring av efterfrågan genom att den har förskjutits från 
segel-och motorbåtar till mindre enheter som jollar och kanoter. 

Min slutsats av det tidigare resonemanget blir därför att båtsportens drivkrafter, fyra 
diskurser, skapade en latent efterfrågan som kunde realiseras genom förändringar i arbetstid, 
teknisk utveckling, ökad reallöner samt under viss tid finansiella skattefördelar.  Och med 
andra ord är flaskhalsen nu borttagen. Den grundläggande efterfrågan finns kvar men 
efterfrågan hämas inte idag av begränsande faktorer som begränsad fritid och ekonomi utan 
istället utmanas diskurserna av andra förändringar i samhället. Dessa konkurrerar med och 
utmanar de ursprungliga diskurserna. Jag skall diskutera detta förhållande i följande avsnitt. 

 
11.  Förändringar i samhället utmanar diskurserna 
 
Jag har i den här uppsatsen utgått från hypotesen att samhällsförändringar påverkar 
båtsporten och ett syfte är att försöka identifiera förändringar som utövar inflytande på 
båtsporten och båtklubbarna. Att vetenskapligt analysera hur samhällsförändringar 
uppkommer ligger utanför ramen för den här studien men en översikt över de processer som 
är involverade kan ge en bättre förståelse hur förändringar uppkommer och i vilken riktning 
vi kan förvänta oss att de går. 

Historikern Glenn Svedin har studerat effekterna av samhällets industrialisering och 
urbaniseringen, vilket han kallar modernisering, på utvecklingen av kriminaliteten. Han 
utvecklar begreppet ”modernisering” och ger begreppet en vidare innebörd och menar att 
moderniseringsprocessen kan betraktas som en oregelbunden social 
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strukturomvandlingsprocess med åtföljande ändrade sociala förhållanden, kontrollsystem och 
mentaliteter som följd. Svedin anger att det sociala kapitalet som fanns i det förindustriella 
samhället eroderade i samband med industrialiseringen och urbaniseringen (med åtföljande 
kriminalitet) men att de sociala banden återupprättades genom utvecklingen av det civila 
samhället med dess olika civila organisationer.156 

Moderniseringen kom därför att skapa nya former för social organisering. Svedin förklarar att 
den process som leder från en övergång från en samhällsmodell till en annan sker i två faser. 
Först en ”desorganisation” där de gamla sociala relationerna bryts upp med svaga 
mellanmänskliga länkarna som följd till på sikt en ”reorganisering” där de mellanmänskliga 
relationerna stärks genom nya social relationer. 

Svedin beskriver en moderniseringsperiod kring sekelskiftet 1900 men det är inte orimligt att 
hålla för sannolikt att vi nu är inne i en ny moderniseringsperiod (nymodernisering) som 
naturligtvis är skild från den tidigare men samtidigt har en liknande funktion med en 
övergång från en samhällsmodell till en annan. Kring sekelskiftet 1900 ledde ny teknik till 
industrialisering och urbanisering det vill säga en strukturomvandling som påverkade våra 
mellanmänskliga relationer. Idag revolutioneras samhället av ny teknik som medför en 
långtgående digitalisering och dramatiskt lägre transportkostnader. En långtgående 
globalisering har medfört att vi nu kan köpa prisbilliga produkter från andra världsdelar. 
Samtidigt har vi fått en ny rättslig situation för individer i Europa, och inte minst viktigt, en 
ny samhällsuppfattning, attityd, kring kvinnor och mäns roller och uppgifter i samhället. 
Tillsammans medför dessa faktorer en nymodernisering som är minst lika omfattande som 
den som ägde rum vid sekelskiftet och vi kan därför förvänta oss grundläggande förändringar 
i samhällsstrukturen. 

Den långtgående digitalisering har haft genomgripande konsekvenser för vårt samhälle och 
det handlar inte bara om internet och sociala medier utan digitaliseringen genomsyrar hela 
vårt samhälle. En synlig effekt är de ständigt närvarande mobiltelefonerna, datorerna men 
automatiseringen omvandlar även allt ifrån arbetsmarknad till vård och utbildning. Sociala 
medier påverkar våra relationer och vi förstår nu att det som händer (digitaliseringen) stöper 
om hela samhället. 157 

Förbättrade telekommunikationer har möjliggjort en globalisering som dramatiskt ändrat vårt 
liv  Stearn (2017) menar ”..globalization is unusally sweeping in its implications for shaping 
human life, far beyond what is normally involved in defining a particular period of historical 
time”.158 

Vi erfar en värld som är grundad på en långtgående digitalisering men även dramatiskt lägre 
transportkostnader. På 1960 talet kostade det 27.000 kronor att flyga till New York och idag 
kan man resa för under 4.000 kronor. Kostnaden med flyg per tonkilometer är idag 14% av 
motsvarande kostnad 1950. Allt detta gör att vi reser, flyger, mer än någonsin.159 Men det är 

                                                           
156 Glenn Svedin, En ohyra på samhällskroppen, Höör, 2015, s.19 
157 https://www.forskning.se/2016/04/12/digitaliseringen-forandrar-hela-var-varld/(2019-05-21 
158 Stearn, P. Globalization in world history. (New York 2017) s. 101, 139 
159 https://www.svd.se/lagprisflygandet-exploderar-vi-ser-markant-okning(2019-05-21 

https://www.forskning.se/2016/04/12/digitaliseringen-forandrar-hela-var-varld/(2019-
https://www.svd.se/lagprisflygandet-exploderar-vi-ser-markant-okning(2019-
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inte bara kostnaden som påverkar vårt resande utan vi har ett öppnare rättsligt klimat för resor 
med, i Europa, en fri rörlighet av personer.  

Samhällets värderingar har också utvecklats och attityderna mellan män och kvinnor har 
genomgått en radikal förändring. En följd av emancipationen är kvinnor nu har formellt fullt 
likvärdigt ekonomisk medborgarskap och i allt högre utsträckning förvärvsarbetar men 
samtidigt så innebär en ökad sysselsättningsgrad utanför hemmet att samhällets sociala 
kapital har minskat vilket påverkar föreningslivet.160  

Emancipationsdebatten har en lång historia i Sverige med pionjärer som Carl Jonas Love 
Almqvist och Ellen Key men uppfattningen att kvinnans plats var i hemmet levde länge kvar. 
Först 1939 fick kvinnorna rätt att behålla arbetet även om de gift sig eller blivit gravida. Men 
1960 talets högkonjunktur behövde kvinnornas arbetskraft vilket lockade många kvinnor ut i 
förvärvsarbete och successivt så växte det moderna samhället fram. Skilsmässolagen 1968 
och 1973 gjorde det lättare att skilja sig. Särbeskattningen (1970) individualiserade parterna i 
familjen och gav incitament för kvinnan att förvärvsarbeta men  daghemsutbyggnaden och 
föräldraförsäkringen (1974) gjorde det praktiskt möjligt. Fri abort genomfördes 1974. 
Jämställdhetslagen 1979 medförde förbud mot könsdiskriminering, både vid 
anställningstillfället, befordran eller när det gällde arbetsvillkor.   161 

På motsvarande sätt som det ökade intresset för segling och båtsport berodde på en ökade fritid 
så är det min tolkning att det minskade intresset för segling under de senaste decennierna har 
sin grund i att den potentielle fritidsbåtsägaren inte har mindre total fritid än tidigare men den 
tid han/hon är villig att allokera till sjösport blivit mindre. I Transportstyrelsens 
Båtlivsundersökningen 2015 anges att andelen personer som vistats i fritidsbåt signifikant 
minskat mellan 2010 och 2015 (från 39 % till 23%) och att andelen hushåll som äger en 
fritidsbåt har gått ned från 18% 2010 till 14 % 2015.162  

Enskilda båtklubbar har nu även uppfattat att fritidsbåtsanvändingen står inför en 
strukturomvandling och till exempel Svenska Kryssarklubben har tillsatt en särskild 
framtidsgrupp för att se vad som väntar klubben i framtiden. Man anger här att båtlivet kommer 
utsättas för: 

- Tidsbrist och ökad konkurrens i föreningslivet, men å andra sida ett ökande intresse för 
friluftsliv. 

- Färre stora bobåtar och kortare båtturer i stället för traditionella långfärder. 

- Större intresse för att hyra båt eller gå med i en båtpool.163 

På motsvarande sätt så konstaterades det på Svenska Seglarförbundets Seglarträff 2018  
(Seglarträffen 2018 samlade 205 personer från 75 klubbar) att antalet aktiva seglare minskar 
och både kappseglarna och nöjeseglarna blir färre.164 

                                                           
160 Sundevall, Fia, Det sista manliga yrkesmonopolet, Halmstad 2011, s. 27, Putman (2000) s. 196  
161 Nilsson, Torbjörn. Hundra år av svensk politik, (Gleerups, Malmö 2009) s. 99, 107, 114-119  
162 Båtlivsundersökningen 2015, s. 60, 14.  Vid en jämförelse mellan två sommrar kan dock vädret ha betydelse 
för hur mycket det enskilda hushållet utnyttjar fritidsbåten. 
163 Tidskriften På Kryss, Nr. 3 /2019, s. 53 
164 Referat i Segelsällskapet Vikingarnas klubbtidning Seglar-Vikingen, nr. 4, 2018, s. 5 
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Och det minskade antalet aktiva seglare förklaras av att Svenska Seglarförbundet (SSF) sett 
antalet medlemsklubbar stadigt minska. Från 2006 när Svenska Seglarförbundet hade 427 
medlemsklubbar har antalet nu sjunkit med 97 klubbar till 330 klubbar 2018 det vill säga en 
minskning med cirka 23 procent, se diagram 4. På motsvarande sätt noterar 
Riksidrottssförbundet att antalet seglartillfällen som berättigat till ekonomiskt stöd minskat från 
118.045 år 2006 till 91.545 år 2018 eller med andra ord en motsvarande minskning med 22 
procent.165 

Diagram 4 Antal segelklubbar hos Svenska Seglarförbundet 

 

Det sjunkande intresset för båtsport and den minskade aktivitetsnivån har även alarmerat 
båtsportens riksorganisationer och Mats Eriksson, VD för branschorganisationen SWEBOAT, 
förklarade i ett samtal att man tillsammans med bland annat Svenska Seglarförbundet och 
Svenska Kryssarklubben nu startat ett projekt att främja båtsporten i avsikt att tillsammans 
försöka vända den negativa trenden.166 

Den moderna människan har ett allt större antal möjligheter och val hur han/hon vill tillbringa 
sin fritid men samtidigt har det sociala kapitalet (möjligheten att ägna sig åt föreningsliv) 
minskat. Detta sätter press på möjligheten att utöva båtsport. Allt färre är beredda att avsätta tid 
för att lära sig segla, lägga mycket tid på underhåll och vårrustning och därutöver betala en 
ansenlig summa för en modernt utrustad motor- eller segelbåt. 

Med andra ord har samhället genomgått en radikal förändring jämfört med decennierna efter 
andra världskriget. Resor var oöverkomligt dyra, vi kommunicerade genom brev, vi kunde 
inte resa till Europa utan pass (och ibland visum), datorn och mobiltelefonen existerade inte 
och det fanns underförstådd uppdelning i vad män och kvinnor skulle syssla med. Vi har nu 
upplevt en dramatisk strukturomvandling och det är inte att förvåna om de mellanmänskliga 
banden i denna process har förändrats. 

                                                           
165 Uppgifter hämtade från Riksidrottsförbundet https://www.rf.se/Statistik/Idrottenisiffror/(2019-06-11) 
166 Uppgift från Mats Eriksson 2019-05-13 
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Sammanfattningsvis kommer jag här nedan identifiera några mekanismer som påverkar 
(negativt) fritidsbåtens användning. Den tekniska utvecklingen har förändrat hur vi arbetar 
och hur vi geografiskt är lokaliserade. Digitaliseringen har gett oss en helt ny 
underhållningsindustri. Nya attityder i samhället prioriterar emancipation och 
självförverkligande. Men samtidigt innebär dessa grundläggande förändringar att samhällets 
sociala kapital som vi traditionellt upplever kraftigt har minskat. Successivt ökade reallöner 
har gett en allt högre levnadsstandard vilket medför möjligheten för den enskilde 
konsumenten att förvärva ett allt större utbud av produkter. Sammantaget medför dessa 
strukturförändringar skillnader i hur vi konsumerar fritid jämfört med 1960-talet.  
 

11.1 Minskat Socialt kapital 
 
Robert Putman (Putman, R. Bowling alone. New York 2000) har studerat hur samhällets 
sociala kapital har förändrats. Han noterar en nedgång i samhällets sociala kapital i alla dess 
former som till exempel läsa tidningar, gå i kyrkan, gå på politiska möten och deltaga i 
klubbaktiviteter.167 Det som dock här främst är intressant är att han konstaterar att 
deltagandet i klubbaktiviteter (voluntary associations) dramatiskt har minskat ”., active 
involvement in clubs and other voluntary associations has collapsed at an astonishing rate,..” 
Det är denna aspekt av begreppet socialt kapital som jag behandlar då det förefaller som om 
denna trend har sin motsvarighet i Sverige. Ett allt lägre allmänt deltagande i föreningslivet 
har negativt påverkat aktiviteterna också i båtklubbarna. 

Globalisering och digitaliseringen har förändrat våra liv och vi tillbringar allt mer (fri-) tid 
framför ”en skärm” (screen time). Putman (2000) förklarar att TV: ”Nothing else in the 
twentieth century so rapidly and profoundly affected our leisure”168 

Putman identifierar ytterligare faktorer som påverkar det sociala kapitalet. Det moderna 
samhället är geografiskt strukturerat så att fler och fler bor i förorter och pendlar till 
arbetsplatser i centrum. De utsträckta pendlingstiderna ger långa arbetsdagar och det är då 
naturligt att man inte har energi för föreningsliv.  

Emancipationen mellan könen spelar även en stor roll för familjen fritidsaktiviteter. Kvinnan 
förvärvsarbetar idag i allt högre utsträckning på heltid och Putman konstaterar att genom 
denna process minskar det sociala kapitalet.169 I Sverige har kvinnorna internationellt sett en 
mycket hög sysselsättningsgrad och har den högsta inom Europeiska Unionen. Den ökade 
med 25% från 59% år 1970 till 84% år 1990 (se bilaga 6) och det är rimligt att dra slutsatsen 
att på motsvarande sätt har detta påverkat det sociala kapitalet negativt.  

Rothsteins (2004) uppfattning att samhällets socioekonomiska politik påverkar det sociala 
kapitalet stöds av detta resonemang. En policy för jämlikhet och emancipation ger kvinnan 
möjlighet att arbeta utanför hemmet och på så sätt får kvinnan nya stimuli och genom 
engagemanget i arbetslivet har hon fått fler och nya intressen utanför hushållets traditionella 

                                                           
167 Putman,R. Bowling alone. (New York 2000) s. 252 
168 Putman (2000) s. 221 
169 Putman (2000) s. 200 
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intressen. Det sociala kapitalet minskar inte bara genom att kvinnan är sysselsatt i 
förvärvsarbetet utan Putman konstaterar att genom att kvinnan förvärvsarbetar så minskar 
samtidigt även mannens sociala kapital. Familjen totala sociala kapital minskar därmed inte 
bara med den del som hänför till kvinnan utan till det läggs även en minskningen  av 
mannens sociala kapital. Genom kvinnans förvärvsarbete så får hon därför fler nya intressen 
och kontakter men samtidigt så minskar familjens sociala kapital mer än hennes individuella 
andel.170 

De många skilda intressena och aktiviteterna och därmed minskade sociala engagemanget 
verifieras även av uppfattningarna från aktörer inom Nynäshamns Segelsällskap. Kassören 
inom NSS, Pia Petersson, förklarar att: 

 ..det minskade engagemanget kan bero på att dagens moderna familj har svårt att få tiden 
att räcka till då man är fullt upptagen med olika intressen samt behöver hämta och lämna barn 
(barnbarn) till deras respektive aktiviteter.171 

Jag uppfattar även det faktum att genom dessa förändringar så tenderar familjerna att 
innefatta allt fler skilda intressen vilket blir allt svårare att samordna. Jag kommer att 
utveckla denna tanke i avsnittet 11.2 som handlar om att fritiden är gemensamt 
upplevelseorienterad. 

Det förefaller även som om det blivit en förändring mellan generationerna så att de yngre 
generationerna har ett minskat intresse att engagera sig socialt utanför hemmet. 

Konsekvensen av dessa förändringar har blivit ett kraftig minskat ”socialt kapital”  med ett 
minskat intresse för föreningsliv och aktiviteter utanför hemmet.172 Med andra ord kan det 
sjunkande intresset för båtklubbarnas verksamhet förklaras av ett allmänt minskat socialt 
kapital i samhället. 

 
Nu för Tiden 

Statistiska Centralbyrån har genomfört en större studie hur våra levnadsförhållanden har 
förändrats mellan 1990 och 2010, (Nu för tiden. En undersökning om svenska folkets 
tidsanvändning 2010/11, SCB 2012). I undersökningen analyseras svenska folkets 
tidsanvändning i detalj och jämförelse görs med åren 2000 och 1990. Skillnaden i 
tidsanvändning redovisas i diagrammet nedan. 

 

 

 

 

                                                           
170 Putman (2000) s. 195 
171 Samtal med Pia Petersson 2019-04-12 
172 Putman,R. Bowling alone. (New York 2000) s. 283 
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Diagram 5: SCB Tidsandvändningsundersökningen 

173 

Diagrammet visar genomsnittlig tid för olika fritidsaktiviteter 2010, 2000 & 1990. 
Befolkningen 20–64 år. Alla veckodagar. Minuter per dag 

SCBs studie stöder Putmans slutsatser men ger även fler insikter i svenska folkets 
tidsanvändning. I enlighet med Putman har vi svenskar en minskad social samvaro och 
föreningsverksamhet samt vi läser mindre. Det stöder Putmans slutsats att dagens samhälle 
erfar ett minskat socialt kapital. Men samtidigt visar SCBs studie att fritiden ökar och att vi 
lägger mer tid på hobbies och idrott/friluftsliv. En alternativ tolkning kan därför vara att vi 
lägger mer tid på våra hobbies, i vilka ingår Internetaktiviteter, och genom en ökad närvaro 
på sociala media kan man teoretisera att det traditionella sociala kapitalet nu ersatts med ett 
nytt socialt kapital via elektroniska media. 

Sammantaget innebär det dock en förändring i hushållens agerande vilket kommer analyseras 
i nästa avsnitt. 

 
11.2  Ett modernt samhälle grundat på emancipation 
 
En intensiv debatt om könsroller och kvinnans rättigheter utvecklades under 1960-talet och 
de nya värderingar som blev resultatet följdes av jämställdhets reformer under det följande 
decenniet. De stora emancipationsrefomer som lagstiftades under 1970- talet i Sverige 
skapade successivt ett emanciperat men individualiserat samhälle under de följande 
decennierna. Genom emancipationen fick kvinnor möjlighet att orientera sig ut ifrån hemmet 
och införliva nya intryck och intressen i det dagliga livet. Detta är sannolikt en av de 
bakomliggande faktorerna till att vi upplever en allt större skillnaden i preferenser mellan 
män och kvinnor.  
                                                           
173 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/tidsanvandningsundersokningen/ 
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En nyligen publicerad studie i tidskriften Science som bygger på 80.000 individer vilket  
representerade 90% av världens befolkning och inkomst visar att skillnaden i preferenser 
mellan män och kvinnor ökar med både per capita inkomst och i förhållande till 
jämställdhetsindex (se bilaga 5).174 Med andra ord fann forskarna att skillnaden i 
preferenserna mellan könen ökade med högre inkomst. Men man fann även att skillnaden i 
preferenser ökade ju mer jämställt samhället var.  

Eftersom Sverige är ett av världens mest jämställda länder med en hög per capita inkomst och 
reallöneökningar finns det anledning att dra slutsatsen att det existerar större skillnader i 
preferenser mellan män och kvinnor än i många andra länder.  

En logisk slutsats för den här studien är därför att skillnader i preferenser mellan män och 
kvinnor har ökat i jämförelse med 1970-talet. Det är en åsikt som delas av ordförande i 
Nynäshamns Segelsällskap, Jerry Larsson, som menar att: 

.... tidigare så var båtsport ett intresse för mannen i familjen - och ofta hans huvudintresse - 
men att en part i familjen la så mycket tid på en hobby (segling) accepteras inte längre av 
familjen.175  

En allt större skillnad i preferenser mellan män och kvinnor kan därför medföra att det 
område som man gemensamt upplever som meningsfullt blir allt mindre. Men samtidigt som 
vi söker upplevelser vill vi göra det tillsammans. En studie visar att upplevelser skall 
innehålla både avkoppling men även ge inspiration och motivation. Men upplevelser handlar 
också mycket om att vara tillsammans. Det handlar om känslor som vackert, vänskap och 
trygghet men framför allt om att vara tillsammans. Den gemensamma upplevelsen hamnar 
högst upp på önskelistan.176 Men en positiv gemensam upplevelse bygger på att mer än en 
person uppskattar aktiviteten och om ett intresse innefattar stor tidsåtgång, investeringar, 
förberedelser och underhåll ökar risken att det inte upplevs som en gemensam positiv 
upplevelse.  

Med andra ord förefaller det som om nya värderingar lett till förändringar i attityder och 
preferenser vilket medfört att familjens sociala kapital har minskat. Men samtidigt som det 
sociala kapitalet har minskat har skillnader i intressen och preferenser mellan män och 
kvinnor ökat. Detta motverkar båtsport (framför allt segling) som är ett intresse som ofta i 
hög grad utesluter andra intressen då den karaktäriseras av en hög instegströskel i form av 
kunskap, kapital och som innefattar en avsevärd tidsåtgång. I motsats till båtsport framstår 
istället då andra aktiviteter som inte innefattar stora förberedelser som mer attraktiva. 
 

11.3 Förändringar i hushållens konsumtion 
 

Från början var tanken bakom den allmänna semestern var att man skulle få nya insikter och 
värdefulla erfarenheter genom meningsfulla aktiviteter och förkovran. Men antalet 

                                                           
174 Armin Falk and Johannes Hermie, Relationship of gender differences in preferences to economic 
development and gender equality, Science , 19 October 2018, Vol. 362, issue 6412 
175 Samtal med Jerry Larsson 2019-01-09 
176 https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/framtidens-utomhusupplevelse/ 
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semesterveckor har utökats och tidsandan har samtidigt förändrats.  Idag har vi rätt att koppla 
av och roa oss på semestern och semestern har blivit upplevelseorienterad. Tidigare var 
semestern fokuserad på en enskild aktivitet som fjällvandring, segling eller camping. Idag 
försöker vi ha fler aktiviteter och det är attraktivt att man utan egentliga förberedelser, 
förkunskaper och allt för stora uppoffringar kan få en stor upplevelse.177 

Och hushållen har upplevt dramatiska förändringar under de senaste 30 åren. Tekniska 
innovationer och förändringar har starkt påverkat hur vi lever våra liv. Självfallet framstår 
utvecklingen av Internet som en central faktor. Internet underlättar konsumtionen av varor 
och tjänster men är också själv en hobby genom olika applikationer och genom sociala 
nätverk. 

Hushållens disponibla inkomst har ökat och vi har mer fritid som vi kan fylla med resor, 
shopping, rekreation och restaurangbesök. Genom våra smartphones, ipads och mobilt 
internet kan vi konsumera när som helst under dygnet och urvalet av produkter är nästan 
obegränsat. 

Maten är inte längre hushållens största utgiftspost utan den har övertagits av kostnaden för 
bostaden men samtidigt har vi nu även mer pengar för fritid och kultur. Det medför 
förändringar i hushållens konsumtion och ett allt större urval av produkter och tjänster tvingar 
konsumenterna att navigera mellan alla olika val. 

  -  Det är ett tecken på att vi har det gott ställt. Behoven av mat och bostad går naturligtvis 
först, men när vi klarat de kostnaderna kan vi lägga mer pengar på fritiden. Vi har också mer 
tid för jogging, att dansa afrikansk dans eller gå på Friskis & Svettis, förklarar Helene 
Brembeck, föreståndare och forskare på Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs 
Universitet.178 

Vi erbjuds fler och fler produkter och (fritids) aktiviteter och vi vill inte gå miste om 
någonting. Det kan vara underhållning, sport eller det senaste modet. Konsumtionscyklerna 
blir kortare och vi går från den ena upplevelsen till den andra.  

Idag vill vi fjällvandra en kortvecka på hösten, det räcker. Sedan drar vi en dykresa till 
värmen runt jul, en veckas skidåkning på sportlovet, bokar en husbilssemester med ungarna 
och rundar av med en cykelweekend i Toscana. Vi konsumerar fler upplevelser och med ett 
flyktigare beteende.179 

Tidsanvändningsundersökningen från Statistiska Centralbyrån visar att vi allokerar mer tid 
till hobbys och fritid. Om allting varit oförändrat från 1975  så borde det ha inneburit att vi 
spenderar mer tid på båtsport. Men ovan har visats att båtsporten har minskat, framför allt 
den traditionella med ruffade båtar. Detta indikerar att traditionell båtsport minskar till 
förmån för andra fritidsaktiviteter. Med andra ord har det allt ökande utbudet av 
fritidsaktiviteter medfört att båtsport fått en ökad konkurrens. Det är därför rimligt att antaga 
att båtsporten omstrukturerats till förmån för andra fritidsaktiviteter och att den båtsport som 
fortfarande utövas tenderar att praktiseras med mindre enheter. 

                                                           
177 https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/framtidens-utomhusupplevelse/ 
178 http://www.gp.se/ekonomi/resor-och-fritid-kostar-mer-1.808577 
179 http://afew.se/fler-intressen-farre-prylar/ 
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11.4  Nya preferenser hur hushållen konsumerar fritid  
 
Genom att utbudet av aktiviteter växer förefaller det att våra fritidsintressen blir fler och fler. 
Våra konsumtionsvanor har också förändrats. Våra kostnader för bostad, livsmedel och 
alkoholhaltiga drycker har minskat medan vi spenderar mer på prylar, restaurangbesök samt 
fritid och rekreation.   

Diagram 6: Konsumtionsförändringar mellan 1995 och 2017180  

 

Men med fler intressen blir det allt svårare och kostsamt att själv köpa och underhålla 
utrustningarna för våra fritidsaktiviteter. Vi behöver och vill inte längre äga allt det vi 
använder lite mer sällan. 

Trenden att gå från ägande till att hyra eller dela har påverkat fritidsmarknaden. Till exempel 
försäljningen av alpina skidor till konsument minskat medan uthyrning har ökat. 
Försäljningen av husvagnar och husbilar har planat ut men campingövernattningarna ökar 
och efterfrågan på hyrkoncept ökar.181 Och ovan har konstaterats att den traditionella 
fritidsbåtsmarknaden kraftigt har minskat. 

Men genom att avstå ägande måste nya sätt att tillhanda utrustningar, stugor, bilar och båtar 
formuleras. För att konsumenten skall kunna tillgodogöra sig produkterna måste det vara 
enkelt och även tillgängligt. Det måste vara enkelt att hantera utrustningarna/produkterna 
men det måste även var okomplicerat att få tillgång till dem. Traditionell båtsport har här en 
nackdel. Den upplevs som dyr och komplicerad och kräver stort underhåll (framför allt 
segelbåtar). Det är därför rationellt för konsumenten att överväga andra fritidsaktiviteter eller 
utöva båtsport på ett enklare sätt genom att hyra en båt eller använda mindre enheter som en 

                                                           
180 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/Hushallens-konsumtionsutgifter-efter-
andamal/ 
181 http://afew.se/fler-intressen-farre-prylar/ 
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liten båt med utombordsmotor eller en kanot. En mindre båt eller kanot kräver litet underhåll, 
få förberedelser, begränsade kunskaper och har därför en låg instegströskel. 

 
12.  Slutsatser 
 
Det är naturligt att samhället successivt moderniseras och det förefaller som om den tekniska 
utvecklingen är den faktor som mest påverkar hastigheten i utvecklingen. Svedin (2015) 
diskuterar moderniseringen i ljuset av omflyttningen från det gamla agrara samhället till ett 
nytt industrialiserat och urbaniserat samhälle vilket påverkade de mellanmänskliga 
relationerna. På ett motsvarande sätt menar jag att dagens samhälle genomgått en 
nymodernisering med åtföljande radikal förändring jämfört med decennierna efter andra 
världskriget. Detta är grundat på en digitalisering, minskade resekostnader och en 
attitydförändring mot ökad emancipation vilket medför att vi omdanar en äldre tids 
mellanmänskliga relationer till en ny där gamla social banden har upplösts och ny social 
organisation har skapats. 

De förhärskande diskurserna utmanas nu av förändringar i samhället vilket medför att deras 
styrande effekt minskar: 

-  Det minskade sociala kapitalet gör hushållen mindre intresserade av social samvaro 
och föreningsliv vilket negativt påverkar intresset för att deltaga i båtklubbarnas 
verksamhet. 

- Genom en allt mer genomförd emancipation och en högre per capita inkomst får 
familjer allt fler intressen som konkurrerar med båtsport. 

- Genom att hushållens kraftigt har förändrat sitt sätt hur man konsumerar fritid har ett 
skifte (shift) skett till mer fritid baserade på gemensamma upplevelser.  Detta medför 
att hushållen nu tenderar välja fritidslösningar som har låg instegströskel och är 
enkelt tillgängliga vilket motverkar traditionell båtsport som upplevs som kostsam 
och svårtillgänglig. 

-  Den tekniska utvecklingen har gett oss ett stort antal nya möjligheter att spendera 
fritid på. Båtsporten har fått konkurrens från andra fritids-, hobbys-, och 
sportaktiviteter och i denna konkurrens har båtsporten fått ge upp en del av sin 
attraktionskraft. 

Slutsats 

Studiens slutsats blir att samhällsförändringar tidigare hade möjliggjort en expansion av 
båtsporten men att nu, på ett motsvarande sätt, andra djupgående förändringar i samhället har 
minskat attraktionen för båtsport och därmed även förändrat förutsättningarna för 
båtklubbarna. Studiens hypotes att båtsporten och båtklubbarna påverkas av 
samhällsförändringar är därmed verifierad. 

Intresset för att komma ut i naturen för avkoppling och njuta av sceneriet finns kvar men den 
tidigare inriktningen på segel-och motorbåtar har förbytts mot mindre och prisbilligare båtar, 
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vattenskotrar och kanoter som inte kräver stort underhåll och som är lätt tillgängliga för 
kortare tidsperioder. 

 
13.  Summary in English 
 
Until the late 19th century, yachting in Sweden was the privilege of the well-to-do classes. It 
was only around 1900 that this activity began to “democratize”, with working-class people 
getting engaged in yachting and with a shift in focus from sailing to motor boating. However, 
it was not until after World War I (around 1920) that yachting really gained in popularity and 
that a large number of yacht clubs were established. This development was facilitated by the 
entry into force in 1920 of a new law limiting working hours in Sweden to 48 hours per week 
and by salary increases. Thus, workers interested in nature and wishing to escape the 
unhealthy working environment in factories could spend time in the open air by escaping into 
the archipelago for a short weekend.  

The yacht clubs set up were of a cooperative nature - a feature that is typically Swedish. 
Members helped each other to haul out the boats for the winter period and to relaunch them 
in the spring. They built piers and clubhouses and often acquired a small island to which they 
could voyage for the weekend and or a vacation. To make the ownership more affordable, 
they maintained themselves their boats and at times, they also built their boats or canoes. 
Yacht clubs had an active social life and organized social events, often including songs, 
music and dance.  

Yachting continued to grow during the interwar period but almost ceased in 1939 due to the 
government’s decision to stop the supply of fuel to leisure crafts because of World War II. 
Activities however restarted after the war and expanded dramatically in the 1960s, due to the 
introduction of less costly boats built of fiberglass instead of wood, regular real wage 
increases and new laws extending a vacation for everybody to 5 weeks per year. Taking 
advantage of these developments, Swedish yachting industry recorded fast growth during the 
1960s and 1970s, with the peak in sales reaching 54,000 crafts in 1980 (including 18,000 
sailboats, 15,000 motorboats and 21,000 canoes, boats for outboard engines, jet skis, etc).  

However, this period of expansion was abruptly halted from early 1980s, changing the state 
of yachting in Sweden quite dramatically. The event that triggered this change was a change 
in 1980 in income taxation (the possibility to deduct interest rates on loans used to purchase 
boats was reduced) which caused the pleasure boat market to collapse - the number of 
purchased sailboats, and to a lesser extent also motor boats, fell dramatically, unlike those of 
smaller crafts which stabilized after a few years of decline. But another gradually emerging 
factor causing the downturn was that boatowners became less interested in spending time on 
the water, as evidenced by a governmental survey (Båtlivsundersökningen 2015).  

This thesis analyzes the causes of the relative decline of yachting in Sweden since 1980s by 
looking into the factors which are behind this phenomenon. The research question it 
addresses is the following: Why has the interest in traditional yachting diminished in 
Sweden? 
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Discourses 

People get engaged in yachting for different reasons – usually not only to use the boat as a 
means of transport, but to fulfil some other needs and desires they have. This thesis identifies 
four factors which influence the interest in yachting. These factors are called discourses, i.e. 
“the systems of rule which make the appearance of certain statements and which includes 
social practices.”182 

The first discourse is called Social togetherness and exclusivity - as yachting from early on 
has been associated with closely-knit communities (and also conspicuous consumption). It 
manifests itself through symbols like sailing uniforms, flags, marks and clubhouses. The 
second discourse is Nature romanticism - the wish to enjoy nature (archipelago) and feel the 
freedom of a voyage. In the early 20th century, workers recuperated from the unhealthy 
conditions in the factories by spending time in the archipelago. Similarly, also today´s 
citizens relax on their yachts from the stressful daywork. I call this discourse Health and 
recreation. The last discourse is Racing, an activity that has formed and motivated a large 
number of yachtsmen and yachtswomen. The combination of these discourses forms the 
underlying motives for the expansion of yachting. 
 

Case study 

To conduct an empirical analysis of the causes of the decline of yachting in Sweden after 
1980, the study uses material from a case study of Nynäshamns Segelsällskap (Nynäshamns 
Yacht club). The purpose is to verify if the above discourses have shaped the development of 
the club, and how and if they have been challenged by changes in the society that have 
occurred during the lifetime of the club.183 

From the beginning, the Nynäshamns Yachtclub recruited its members mainly from the 
working class. Since workers were more constrained in terms of time they could dedicate to 
yachting (the first official vacation of two weeks was introduced in 1938), they preferred 
motor boats over sailboats so that they could efficiently use weekends for trips in the 
archipelago. The club expanded and benefited from its excellent geographical location to 
become one of the most successful racing clubs in the Baltic. With time, membership also 
diversified to currently represent a cross section of the population in Nynäshamn. Early on, 
the club acquired its own island in the archipelago that became a very popular goal for 
weekend trips and, combining social togetherness with an appreciation of nature. The case 
study thus confirms the relevance of the discourses defined above which shaped the 
development of the club. 

However, the study also showed that the club now faces challenges. The membership has 
dwindled from a peak of 1,450 members 1982 to around a 1,000 today and it has become 
more difficult to find volunteers who would dedicate time to serve in the different positions 

                                                           
182  I adhere to the view that one should not restrict discourse analyses to linguistics but also include social 
practices, see Williams, Glyn, French Discourse Analyses, (London and New York 1999) s.76 
183 Nynäshamn is a small town some 60 km south of Stockholm with approximately 15,000 inhabitants. 
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in the club and to assist in the organization of its activities. In addition, racing activities have 
significantly shrunk and common social events of the club have been reduced to a minimum. 
Lack of time was most often cited as the reason for this phenomenon. 

The empirical findings from the study support the conclusion that the original 
discourses/factors inciting people to engage in yachting are now being challenged as a result 
of changes in the society, thus reducing the demand for yachting. These societal changes are 
discussed below. 
 

Societal changes  

According to the research conducted by the historian Glenn Svedin who studied changes in 
the society (in connection with criminality) at the turn of the 19th and 20th century, such 
changes can be related to industrialisation and urbanisation and are associated with new 
social relations and attitudes.184  

Similarly, new technology and changed attitudes have also transformed the society of today. 
Globalisation means that we can source products from all over the world, the IT revolution 
has changed the ways in which we work but also our social lives, through social media. 
Drastically lower transport costs translate into possibilities of vacations far away, in exotic 
places on other continents. The society´s values and attitudes have also changed. Following 
an intense political debate in the 1960s and 1970s, Sweden has transformed into one of the 
most emancipated countries in the world and has the highest number of women in the 
workforce within the European Union. These changes in technology and values have a 
bearing on how we organize our daily lives and how we spend our vacations.  

For example, Robert Putman (Putman, R. Bowling alone, New York 2000) has studied how 
society´s social capital has changed. He notes that today the social capital has been reduced 
and that we are less inclined to participate in the work of voluntary associations. Among the 
causes of this situation he identifies the “screen time” (the introduction of TV and internet 
has profoundly changed our leisure185), longer commuting to our workplaces (and hence less 
time available for voluntary work after a long workday), and emancipation (women have a 
bigger say in decisions about the family´s leisure activities). Sweden has the highest 
employment of women in the European Union (around 80%), which on the one hand benefits 
the woman by providing new opportunities for self-fulfilment and career, but on the other 
hand reduces the family´s total social capital (i.e. the time available for voluntary activities), 
not only the woman´s, but also the man´s.186 The conclusion therefore is that it is highly 
likely that these changes in social capital adversely affect the time and energy a family can 
allocate to time-consuming leisure activities, including yachting.   

In addition to the availability of time, another factor that is important for the choice of leisure 
activities are the preferences of the persons involved/the family. Thanks to emancipation, 

                                                           
184 Glenn Svedin, En ohyra på samhällskroppen, Höör, 2015, s.19 
185 Putman,R. Bowling alone. (New York 2000) s. 221 
186 Putman (2000) s. 195 
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women have become more exposed to new stimuli and developed interests and preferences 
that diverge increasingly from those of the men. A study published recently in Science shows 
that these differences are related to per capita income and equality index (appendix 5).187 
Given that Sweden has a high per capita income and is one of the most egalitarian countries 
in the world, the differences in preferences between sexes are increasing, thus reducing the 
area of a common interest. Another study shows that when deciding on how to spend a 
vacation, we would like to spend time together, which pre-supposes that we agree on the 
activities to undertake during the vacation.188 An interest like yachting does not fare well in 
this context. Yachting involves investing large amounts of money and time and also acquiring 
special know-how, which together tends to exclude other types of leisure. Given the 
increased differences in preferences within the family, yachting is less likely to become the 
joint family interest.  

Contrary to earlier times when we focused on one leisure activity (hiking, camping or 
yachting) we seek today to enjoy several activities that can be carried out without too many 
preparations and/or know-how.189 As a result of technical innovations, not least the internet, 
as well as real wage increases, the choice of products and activities we can spend our time 
and money on is almost limitless and the product- and consumption cycles are shorter and 
shorter. Statistics Sweden has shown that we spend more and more time on hobbies and 
leisure. However, it appears that there has been a shift from yachting to other leisure 
activities and that the boating activities that still interest us are carried out in small units like 
canoes or jet-skis.  

In line with the trend to engage in several leisure activities, people do not wish any more to 
own and maintain the equipment and tools for all such activities, but rather rent them (for 
example skis, campers and yachts, the rental of which has increased.) 190 So that we can use 
the rented equipment, it needs to be easy and accessible to use. This puts traditional yachting 
that is perceived as demanding high and complicated maintenance at a disadvantage. If 
interested in boating, consumers prefer to rent a boat and or use smaller units like canoes or 
jet-skis that require little maintenance and preparations as well as limited know-how. 

 
Conclusion 

The conclusion of the study is that structural changes in the society that had initially enabled 
the expansion of yachting are now working in an opposite direction, namely reducing the 
attractivity of yachting. The hypotheses that the development of yachting and yacht clubs 
depend on changes in the society has thus been verified.   

 
  

                                                           
187 Armin Falk and Johannes Hermie, Relationship of gender differences in preferences to economic 
development and gender equality, Science, 19 October 2018, Vol. 362, issue 6412 
188 https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/framtidens-utomhusupplevelse/ 
189 https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/framtidens-utomhusupplevelse/ 
190 http://afew.se/fler-intressen-farre-prylar/ 
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14.  Bilagor  
 
Bilaga 1 - Ekonomisk analys av svensk fritidsbåtmarknad 
 
Branschorganisationen Sweboat grundades 1970 för att tillvarataga sjösportföretagens 
intressen. Efter uppgifter från Sweboat har jag sammanställt diagram över försäljningsvärdet 
(i Msek, konstant penningvärde 2017) från 1975 fram till 2017. 

Diagram 7: Svensk båtmarknad i kronor, fast penningvärde 2017 

 

När man omsätter antalet försålda båtar till försäljning i kronor så blir bilden något 
annorlunda. Slutet av 1970 talet visar på en stark försäljning som varierar kraftig med toppar i 
slutet av 1970-talet och 1980-talet. Under 1990-talet kan man se en längre tids uppgång som 
bryts 2008 för ånyo en kraftig nedgång. 

Försäljningssiffrorna av motor- och segelbåtar inkluderar försäljning av vattenskotrar som 
närmast är att betrakta som ”mindre båtar”. Den verkliga omsättningen för traditionella segel 
och motorbåtar är därför lägre än vad som här redovisas. 

Den långsiktiga trenden är dock oklar. Under åren 2005 till 2009  ökade marknaden markant i 
kronor men försäljningen av traditionella segel-och motorbåtar var dock fortsatt mycket låg 
och ökningen hänförde sig till ett större intresse för mindre enheter.  

I konstant penningvärde är det därför tveksamt om man kan dra en slutsats att svensk 
båtmarknad ökat sedan 1970- talet. Den svenska båtmarknaden under de senaste fem (2013-
2017) åren var lägre än de sista åren på 1970-talet (1976-1980) med respektive 1.987 milj och 
1.492 milj. i 2017 års penningvärde. 

Diagrammet visar dock att marknaden för segel- och motorbåtar fortsatt är mycket svag och 
att den svenska båtmarknaden nu föredrager mindre enheter. 
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Det förefaller som om enhetspriset för ruffade segel och motorbåtar har ökat i jämförelse med 
1990- talet i konstant penningvärde. Försäljningen av sådan enheter blir mer beroende av 
kapitalkostnader än tidigare. 

Mot bakgrund av att försäljningen av fritidsbåtar kraftig har fluktuerat är det viktigt att förstå 
orsakerna till dessa variationer och identifiera faktorer som påverkat försäljningen. Jag har 
här fokuserat på hushållens ekonomiska utveckling. En första jämförelse mellan hushållens 
ekonomiska utveckling och försäljningen av fritidsbåtar visar på en splittrad bild.  

Hushållens disponibla inkomster har ökat kraftigt från 109’ år 1975 till 215’ år 2017 utan 
några stora språng men i jämn accelererande takt. Se diagram 7.191 Samtidigt har andelen av 
hushållens budget som allokerats till fritid och kultur också kraftigt ökat (se diagram 9). 
Båtförsäljningen har dock kraftig varierat över tiden och man kan inte finna en trend som 
sammanfaller med den ökade disponibla inkomsten (eller den ökade konsumtionen av fritid 
och kultur). Det förefaller därför som det finns en annan bakomliggande faktor. Eftersom 
båtar, framför allt större motor- och segelbåtar är kapitalintensiva så är det troligt att 
kostnaden för kapital påverkar försäljningen.  

Real ränta efter skatt var negativ under början på 1980- talet men steg sedan kraftigt fram till 
den ekonomiska krisen 1992. Under 1990- talet så sjönk sedan räntan successivt. Se diagram 
8.  

Räknat efter skatt steg realräntan kraftigt i alla fyra länderna under 1980-talet. För Sveriges 
del innebar det en ökning med hela 16 procentenheter fram till och med år 1992. ....... 
Minskade värden på skatteavdrag för ränteutgifter bidrog till utvecklingen. Efter år 1992 har 
realräntan efter skatt trendmässigt fallit. 192 

Den tidigare obegränsade rätten till ränteavdrag begränsades genom skatteuppgörelsen 
1981och de minskade ränteavdragen och därmed ökade reala räntekostnaderna sammanfaller 
med nedgången i båtförsäljningen de första åren på 1980-talet. På motsvarande sätt så 
minskade marginalskatten till 50% genom överenskommelsen mellan Socialdemokraterna 
och Folkpartiet 1989 vilket medförde att ränteavdragen blev mindre värda.193 Detta 
sammanfaller med en kraftig nedgång i båtförsäljningen. Den reala räntan ökade dramatiskt i 
samband med finans- och valutakrisen 1992 (räntan steg till 500%  för att försvara kronan 
och räntan för bostadslån steg till 24%). Samma år sjönk båtförsäljningen till en ny 
bottennivå. Den reala räntan sjönk därefter fram till 2008 då vi upplevde en internationell 
finanskris med åtföljande recession (kraftig stigande realräntor, minskad tillväxt och ökad 
arbetslöshet). De sjunkande realräntorna från 1992 fram till 2008 sammanfaller med en ökad 
försäljning av fritidsbåtar men efter finanskrisen 2008 så faller igen försäljningen 
dramatiskt.194 

                                                           
191 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/Hushallens-inkomster/ (2018-11-12) 
192 https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2014/bostadsmarknaderna-i-norden-1980-
2012.pdf.(2019-05-21) s. 30 
193 Nilsson (2009) s. 134 
194 För en redovisning av reala bostadsräntor se Boverket, Bostadsmarknaderna i Norden 1980- 2012 (Rapport 
2014:16) samt Bostadsmarknaderna i Norden 2000- 2016 (Rapport 2017:25).  

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2014/bostadsmarknaderna-i-norden-1980-2012.pdf.(2019-
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2014/bostadsmarknaderna-i-norden-1980-2012.pdf.(2019-
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Det förefaller därför som om båtmarknaden kortsiktigt påverkas av skatte- och 
realekonomiska ekonomiska förutsättningar, främst den reala räntekostnaden efter skatt, 
eftersom de reala räntorna efter skatt samvarierar med fritidsbåtsförsäljningen. Diagrammen 
ovan visar att när kapitalkostnaderna (reala räntor) ökar så minskar båtförsäljningen och när 
de minskar ökar marknaden. 

Slutsatser från den ekonomiska analysen 

- När de ekonomiska incitamenten är gynnsamma så investerar vi i fritidsbåtar 
men.. 

- Den långsiktiga trenden för försäljningen av fritidsbåtar har inte följt med i 
uppgången av hushållens disponibla inkomst eller den allmänna konsumtionen av 
fritid och kultur utan är idag omkring samma nivå, eller marginellt högre, som 
försäljningen i slutet på 1970-talet. 

- Båtkonsumtionen har förändrats till mindre och billigare båtar som utombordare, 
vattenskotrar eller kanoter. Andelen mindre båtar har ökat i förhållande till det 
totala antalet. 

Diagram 8: Hushållens disponibla inkomster

 

Den blå linjen anger disponibla inkomster i 2017 års penningvärde, den röda i löpande priser. 
För år 1975 var den disponibla inkomsten SEK 111.060 i fasta priser och 20.530 i löpande 
priser. 
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Bilaga 2 - Real bostads ränta i procent 1980-2012195 

Diagram 9: Real bostadsränta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195 Bostadsmarkanden i norden 1980- 2012, real bostadsränta efter skatt, s.30 
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Bilaga 3 – Hushållens konsumtion för fritid och kultur 

Diagram 10: Hushållens konsumtion för fritid och kultur196 

SCB: Hushållens konsumtionsutgifter (ENS2010), fasta priser, referensår 2017, mkr efter 
ändamål och kvartal 

 

 

Bilaga 4 – Lönestatistisk årsbok 

I skriften ”Lönestatisktisk årsbok för Sverige 1930” (K. Socialstyrelsen, Stockholm 1931) visas 
löneutvecklingen i Sverige från 1913-1930 för arbetare och tjänstemän. Publikationen 
inkluderar även reallöner förändringar för både arbetare och tjänstemän under perioden 1913 -
1930.  Reallöneökningarna i allmänhet för arbetare från 1913 till 1930 beräknades till 34  
procent (se sid 47). 
  

                                                           
196 SCB statistikdatabasen, ENS2010 (2018-11-12) 
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Bilaga 5 - Average gender difference in preferences 

Diagram 11: Gender preferences 

 
 
Diagrammet är uppställt så att på x-axeln så visas skillnaden i preferenser mellan män och 
kvinnor (gender preferences) medan på y-axeln så visas på den övre delen av bilden 
bruttonational inkomst per capita  i logaritmisk skala log GDP p/c). I den undre bilden visas 
jämlikhets index (gender equality index) på y-axeln. 
 
Reference: Armin Falk and Johannes Hermie, Relationship of gender differences in preferences to 
economic development and gender equality, Science , 19 October 2018, Vol. 362, issue 6412 
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Bilaga 6 - Kvinnors sysselsättningsgrad 

Diagram 12: Kvinnors sysselsättningsgrad 

 
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Jamstalldhet/Kvinnor-pa-
arbetsmarknaden/ 

Sysselsättningsgraden bland kvinnor är hög i Sverige. Andelen sysselsatta kvinnor är dock 
fortfarande lägre än andelen sysselsatta män eftersom kvinnor i högre utsträckning 
står utanför arbetsmarkanden. För åldersgruppen 20-64 år är sysselsättningsgraden bland 
kvinnor 80,4 procent. För män ligger den på 84,7 procent. 

Kvinnors sysselsättningsgrad ökade kraftigt under 1970-talet. Mellan 1970 och 1980 steg 
sysselsättningsgraden från 59 till 75 procent. Som högst var sysselsättningsgraden år 1990 då 
den låg på 84 procent. 

Under åren har flera reformer införts som har uppmuntrat och gjort det möjligt för kvinnor att 
arbeta utanför hemmet. I listan nedan anges några av dessa reformer: 

- 1971 avskaffades sambeskattningen. 
- 1974 ersatte föräldraförsäkringen den tidigare moderskapsförsäkringen, vilket 

innebar att män fick samma rätt som kvinnor att vårda barn. Samma år blev det 
blev även olagligt att avskeda någon på grund av graviditet.  

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Jamstalldhet/Kvinnor-pa-arbetsmarknaden/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Jamstalldhet/Kvinnor-pa-arbetsmarknaden/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Sysselsattning/Sysselsattningsgrad/
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- 1979 instiftades lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet som 
innebar ett förbud mot könsdiskriminering, både vid anställningstillfället, 
befordran eller när det gällde arbetsvillkor.  

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Jamstalldhet/Kvinnor-pa-
arbetsmarknaden/(2019-05-09) 
  

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Jamstalldhet/Kvinnor-pa-arbetsmarknaden/(2019-
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Jamstalldhet/Kvinnor-pa-arbetsmarknaden/(2019-
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