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FÄRSK STATISTIK VISAR att kvinnor 
är kraftigt underrepresenterade när 
det gäller nautisk utbildning. Detta 
vill Navigationsgruppen och KSSS 
ändra på.

Inför årets ÅF Offshore Race har 
Navigationsgruppen tagit fram Genus- 
barometern på Sjön, med statistik 
kring antalet kvinnor och män, flickor 
och pojkar som genomgick teoretisk 
och praktisk nautisk utbildning hos 
Navigationsgruppen under 2017. 

Syftet med detta är att Naviga-
tionsgruppen, som utbildningsleve-
rantör till KSSS, vill lyfta frågan om 
jämställdhet på sjön. Samtidigt vill 
de hitta vägar att bredda målgruppen 
seglare bland kvinnor genom att 
presentera statistiken i samband 
med ÅF Offshore Race. Planen är en 
paneldiskussion i eventområdet på 
Skeppsholmen där KSSS, Quinnliga 
Segelsällskapet och nätverket ”She 
Captain” diskuterar vad branschen 
tillsammans kan göra för att öka 
jämställdheten till sjöss.

Genusbarometer för ökad jämställdhet

– Vi tog fram Genusbarometern på 
sjön för att visa hur det faktiskt ser 
ut och att det fortfarande är en lång 
väg kvar, säger Andes de Paula på 
Navigationsgruppen.

Den framtagna statistiken visar 

Kvinnliga deltagare/kurskategori 
Kurser för vuxna: 31 % kvinnor
Kurser för barn och ungdomar: 35 % flickor
Yrkesutbildningar: 10 % kvinnor
Frididsbåtsutbildning: 38 % kvinnor
Teoretiska kurser: 34 % kvinnor
Praktiska kurser: 21 % kvinnor
Tekniska kurser: närmare 0 % kvinnor

att det inte bara är bland vuxenut-
bildningarna som flest män deltar. 
Av de barn- och ungdomskurser som 
hålls är det 2/3 pojkar som deltar. Om 
båtbranschen ska samverka för att 
få fler kvinnor att utbilda sig bör det 

arbetet starta i tidig ålder. 
– Vi som bransch har ett ansvar 

att vara mer tillgängliga för alla. 
Båtintresserade föräldrar bör också 
uppmuntra sina döttrar att utbilda 
sig i samma utsträckning som sina 
söner. Genom utbildning kommer 
kunskap, vilket är nödvändigt för att 
våga delta i ett aktivt sjöliv, oavsett 
ålder eller kön, säger Andes. 

Kontakta Andes de Paula för 
mer information: andes.de.paula@
navigationsgruppen.se
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