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Uppföljning Tjörn Runt 2013 

1. Om de som har svarat på enkäten 

505 båtar anmälda till 2013 års jubileumsupplaga (114 stora banan, 391 lilla banan) 

460 båtar registrerade sig och 400 fullföljde. 

Enkäten skickad till 424 st. av de som anmält sig till TjR 2013 samt uppgett en e-post adress (84 % 
av de anmälda eller 92 % av de som registrerade sig) 

243 st. svarade på enkäten, 57 % av de som fått enkäten (48 % av antal anmälda eller 53 % av antal 
registrerade) 

Resultatet i enkäten ger en fingervisning av vad seglarna tyckte om 2013 års jubileumsupplaga av 
Tjörn Runt. 

2. Frågorna 

1) Genomförde du Tjörn Runt 2013? 

Genomförde du 
Tjörn Runt 
2013? 

Antal svar 

Ja 233 (95,9%) 

Nej 10 (4,1%) 

Summa 243 (100,0%) 
 

 

Analys: I Tjörn Runt 2013 genomfördes kappseglingen av 79 % av de som anmält sig. Enkäten 
har till 90 % besvarats av de som genomfört Tjörn Runt 2013. 
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2) Tycker du att det ska vara två olika banor på Tjörn Runt? 

Tycker du att 
det ska vara två 
olika banor på 
Tjörn Runt? 

Antal svar 

Ja 131 (53,9%) 

Nej 71 (29,2%) 

Ingen åsikt 41 (16,9%) 

Summa 243 (100,0%) 
 

 

Analys: Den största andelen av seglarna har svaret att de tycker att det ska vara två banor på 
Tjörn Runt. 

För att se om svaren skiljer sig åt mellan de olika båttyperna har vi gjort en korskörning av 
frågan med vilken båttyp man har uppgett att man deltagit med. Då framkommer att både de 
större och de mindre båtarna hellre ser två olika banor än de båtar som ligger i mellanskiktet. 

 Vilken båttyp hade du anmält till Tjörn Runt 2013?  

Tycker du att det ska vara två 

olika banor på Tjörn Runt? 

Kölbåt ≤28 Kölbåt 29-32 fot Kölbåt 33-35 fot Kölbåt ≥36 fot Flerskorvsbåt Totalt 

Ja 50 (20,6%) 22 (9,1%) 22 (9,1%) 30 (13,3%) 7 (2,9%) 131 (53,9%) 

Nej 20 (8,2%) 16 (6,6%) 14 (5,8%) 14 (5,8%) 6 (2,5%) 71 (29,2%) 

Ingen åsikt 24 (9,9%) 6 (2,5%) 3 (1,2%) (0%) 4 (1,6%) 41 (16,9%) 

Summa 94 (38,7%) 44 (18,1%) 39 (16,0%) 48 (19,8%) 17 (3,0%) 243 (100%) 

 

 Vilken båttyp hade du anmält till Tjörn Runt 2013?  

Tycker du att det ska vara två 
olika banor på Tjörn Runt? 

Kölbåt ≤28 fot Kölbåt 29-32 fot  Kölbåt 33-35 fot Kölbåt ≥36 fot  Flerskorvsbåt   

Ja 50 (53,2%) 22 (50,0%) 22 (56,4%) 30 (62,5%) 7 (41,2%)  

Nej 20 (21,3%) 16 (36,4%) 14 (35,9%) 14 (29,2%) 6 (35,3%)  

Ingen åsikt 24 (25,5%) 6 (13,6%) 3 (7,7%) 4 (8,3%) 4 (23,5%)  

Summa 94 (100,0%) 44 (100,0%) 39 (100,0%) 48 (100,0%) 17 (100,0%)  
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3) Anser du att SRS gränsen mellan Lilla och Stora banan var rätt satt?  

SRS 1,20 eller lägre Lilla banan och 1,201 och högre Stora banan. 

Anser du att SRS gränsen 
mellan Lilla och Stora banan 
var rätt satt?  
SRS 1,20 eller lägre Lilla banan 
och 1,201 och högre Stora 
banan. 

Antal svar 

För lågt SRS 16 (6,6%) 

För högt SRS 6 (2,5%) 

Bra gräns 145 (59,7%) 

Ingen åsikt 76 (31,3%) 

Summa 243 (100,0%) 
 

 

Analys: Vi tolkar svaren som att seglarna tycker det är en bra gräns mellan stora och lilla banan. 
Många har ingen åsikt och det tolkar vi som att man inte är berörd av regeln och därför inte har 
funderat på det. 

Seglarna har lämnat 41 kommentarer. I kommentarerna där lite olika förslag lämnas på vilket 
SRS tal som ska vara gränsen, allt från endast en bana till 1,10 upp till 2,0.  
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4) Tycker du att det var bra att båtar mellan 1,201-1,299 kunde välja mellan Lilla eller Stora 

banan? 

Tycker du att det 
var bra att båtar 
mellan 1,201-
1,299 kunde välja 
mellan Lilla eller 
Stora banan? 

Antal svar 

Ja 88 (36,5%) 

Nej 77 (32,0%) 

Ingen åsikt 76 (31,5%) 

Summa 241 (100,0%) 
 

 

Analys: Svaret om det var bra med spannet ger ingen klar fingervisning. Åter många som har 
angett ingen åsikt och tolkar vi det som att man inte är berörd av regeln och därför inte har 
funderat på det. 

Seglarna har lämnat 61 kommentarer. I kommentarerna framkommer att seglarna vill ha en klar 
och tydlig gräns mellan stora och lilla banan så att samma båttyper seglar samma bana. 
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5) Hur upplevde du att det var att segla motsols (baklänges) 2013?  

Hur upplevde du 
att det var att 
segla motsols 
(baklänges) 2013? 

Antal svar 

Nytänkande 106 (43,6%) 

Utmanande 98 (40,3%) 

Dumt 26 (10,7%) 

Svårt 17 (7,0%) 

Roligt 151 (62,1%) 

Festligt 48 (19,8%) 

Lätt 18 (7,4%) 

Osäkert 16 (6,6%) 

Summa 480 (197,5%) 
 

 

 
Analys: De positiva omdömena att segla banan motsols överväger – Nytänkande 46 %, Utmanande 

40 % och Roligt 62 %.  

Seglarna har lämnat 104 kommentarer, hälften är positiva. Många kommentarer kring 

startområdet, bogseringen ut genom Skåpesund, för lite kryss, för mycket läns, Kyrkesund och 

vindriktningen. Många missbedömt distansen och tiden ut till målområdet.  

Vi tolkar det som att man tyckte det var positivt att segla motsols men att det finns 

förbättringsområden som vi behöver hantera så som startområdet samt bogseringen ut genom 

Skåpesund. 

I årets Tjörn Runt var det VSV, många seglare för fram svagheten vid SV. Men det var ändå kryss i 

Kyrkesund beroende på den svaga vinden. Vindstyrkan påverkar oavsett vindriktning.  
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6) Hur tycker du att Tjörn Runt ska seglas? 

Hur tycker du att Tjörn 
Runt ska seglas? 
 

Antal svar 

Start på Stigfjorden och 
mål på Askeröfjorden 
(motsols) 

108 (44,6%) 

Start på Askeröfjorden 
och mål på Stigfjorden 
(medsols) 

89 (36,8%) 

Ingen åsikt 45 (18,6%) 

Summa 242 (100,0%) 
 

 

Analys: Det är jämt om man tycker det ska vara med eller motsols. Övervikt mot start i Stigfjorden 

men ger ingen tydlig fingervisning.  

Seglarna har lämnat 104 kommentarer. Kommentarerna är spretiga och lyfter bristerna i 

startområdet och lämnar bland annat som förslag att man kan byta riktning vart annat år. 

För att se om svaren skiljer sig åt mellan de olika båttyperna har vi gjort en korskörning av frågan 

med vilken båttyp man har uppgett att man deltagit med. De seglare som seglar kölbåt 33-35 fot är 

de som helst ser att Tjörn Runt seglas med start på Stigfjorden. Bland övriga båttyper är det jämnt 

mellan start i Stigfjorden och start på Askeröfjorden.  

 Vilken båttyp hade du anmält till Tjörn Runt 2013?  

Hur tycker du att Tjörn Runt ska 

seglas? 
 

Kölbåt ≤28 fot Kölbåt 29-32 fot Kölbåt 33-35 fot Kölbåt ≥36 fot Flerskorvsbåt Totalt 

Start på Stigfjorden och mål på 
Askeröfjorden (motsols) 

45 (18,5%) 20 (8,2%) 20 (8,2%) 17 (7,0%) 5 (2,1%) 108 (44,6%) 

Start på Askeröfjorden och mål på 

Stigfjorden (medsols) 

32 (13,2%) 17 (7,0%) 13 (5,3%) 21 (8,6%) 6 (2,5%) 89 (36,8%) 

Ingen åsikt 17 (7,0%) 6 (2,5%) 6 (2,5%) 10 (4,1%) 6 (2,5%) 45 (18,6%) 

Summa 94 (38,7%) 43 (17,7%) 39 (16,0%) 48 (19,8%) 17 (7,0%) 242 (100%) 

 

 Vilken båttyp hade du anmält till Tjörn Runt 2013?  

Hur tycker du att Tjörn Runt ska 
seglas? 

 

Kölbåt ≤28 fot Kölbåt 29-32 fot Kölbåt 33-35 fot Kölbåt ≥36 fot Flerskorvsbåt   

Start på Stigfjorden och mål på 
Askeröfjorden (motsols) 

45 (47,9%) 20 (46,5%) 20 (51,3%) 17 (35,4%) 5 (29,4%)  

Start på Askeröfjorden och mål på 
Stigfjorden (medsols) 

32 (34,0%) 17 (39,5%) 13 (33,3%) 21 (43,8%) 6 (35,3%)  

Ingen åsikt 17 (18,1%) 6 (14,0%) 6 (15,4%) 10 (20,8%) 6 (35,3%)  

Summa 94 (100,0%) 43 (100,0%) 39 (100,0%) 48 (100,0%) 17 (100,0%)  
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7) Vilka arrangemang deltog du eller din besättning på? 

Vilka arrangemang deltog 
du eller din besättning på? 

Antal svar 

Tjörn Runt Classic 54 (22,3%) 

Start- och målövning Tjörn 
Runt 

19 (7,9%) 

Skepparträffar, 
Stenungsbaden eller 
Skärhamn 

75 (31,0%) 

Lilla Tjörn Runt 16 (6,6%) 

Registrering fredag  med 
trubadur, race center 
Kulturhuset Fregatten 

96 (39,7%) 

Segeltrimning, race center 
Kulturhuset Fregatten 

8 (3,3%) 

Allsång, Kulturhusparken 2 (0,8%) 

After sail, Stenungstorg 12 (5,0%) 

After sail, race center 
Kulturhuset Fregatten 

9 (3,7%) 

After sail, Stenungsbaden 67 (27,7%) 

Prisutdelningen, 
Stenungsbaden 

68 (28,1%) 

Summa 426 (176,0%) 
 

 

Analys: Av misstag konstruerades frågan så att den blev tvingande. Kan alltså vara några som 
inte har deltagit i arrangemangen men som blev tvingade att fylla i ett alternativ för att kunna 
gå vidare i enkäten  

Seglarna har lämnat 56 kommentarer. Största andelen deltog på skepparträffarna, 
registreringen, after sail Stenungsbaden och prisutdelningen. Kan tolka de öppna svaren att det 
är för spretigt och för många ställen vi har arrangemang på. För fram ”partytältstanken” som 
seglarna vill se att TjR står för. En del var inte medvetna om att det fanns så många aktiviteter 
vilket tyder på att det är svårt att nå fram med information till seglarna.  
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3. Bakgrundsfrågor 

8) Hur många gånger har du seglat Tjörn Runt? 

Hur många 
gånger har du 
seglat Tjörn 
Runt? 

Antal svar 

1-5 gånger 87 (36,0%) 

6-10 gånger 53 (21,9%) 

11-15 gånger 35 (14,5%) 

16-20 gånger 25 (10,3%) 

21-25 gånger 16 (6,6%) 

26-30 gånger 9 (3,7%) 

31-35 gånger 7 (2,9%) 

36-40 gånger 8 (3,3%) 

41-45 gånger 1 (0,4%) 

46-50 gånger 1 (0,4%) 

Summa 242 (100,0%) 
 

 

Analys: Den största andelen som har svarat på enkäten är seglare som deltagit under de tio 
sista åren, av dessa de flesta de senaste fem åren.  

Kan det tyda på ett generationsskifte som kanske kan förklara minskningen av antalet deltagare 
de senaste åren?  

9) Vilken båttyp hade du anmält till Tjörn Runt 2013? 

Vilken båttyp 
hade du anmält 
till Tjörn Runt 
2013? 

Antal svar 

Kölbåt ≤28 fot 94 (38,8%) 

Kölbåt 29-32 fot 44 (18,2%) 

Kölbåt 33-35 fot 39 (16,1%) 

Kölbåt ≥36 fot 48 (19,8%) 

Flerskorvsbåt 17 (7,0%) 

Summa 242 (100,0%) 
 

 

Analys: Största andelen som har svarat på enkäten är seglare med båtar under 28 fot.  
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10) Hur många är ni i din besättning?  

Hur många är 
ni i din 
besättning? 

Antal svar 

1 - 2 41 (16,9%) 

3 - 4 125 (51,4%) 

5 - 6 49 (20,2%) 

7 - 8 17 (7,0%) 

9 - 10 9 (3,7%) 

11 - 12 1 (0,4%) 

13 - 14 0 (0,0%) 

15 - 16 0 (0,0%) 

17 - 18 0 (0,0%) 

19 - 20 1 (0,4%) 

Summa 243 (100,0%) 
 

 

 Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Variations-
koefficient 

Min Undre 
kvartil 

Median Övre 
kvartil 

Max 

Hur många är ni i 
din besättning? 

4,2 2,1 51,3 % 1,0 3,0 4,0 5,0 19,0 

 

Analys: Största andelen som har svarat på enkäten har en besättning på 3-4 personer. 
Medelvärdet är 4,2 personer.  

Seglarna har lämnat 33 kommentarer. Här lyftes några synpunkter angående doublehanded 
men också en om cruisingklass. 
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11) Vilken är medelåldern i din besättning? 

Vilken är 
medelåldern i 
din 
besättning? 

Antal svar 

15 - 23 4 (1,7%) 

24 - 32 21 (8,7%) 

33 - 41 75 (31,0%) 

42 - 50 102 (42,1%) 

51 - 59 24 (9,9%) 

60 - 68 13 (5,4%) 

69 - 77 3 (1,2%) 

78 - 86 0 (0,0%) 

87 - 95 0 (0,0%) 

96 - 104 0 (0,0%) 

Summa 242 (100,0%) 
 

 

 Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Variations-
koefficient 

Min Undre 
kvartil 

Median Övre 
kvartil 

Max 

Vilken är 
medelåldern i din 
besättning? 

44,1 9,6 21,7 % 17,0 38,0 45,0 50,0 70,0 

 

Analys: Största andelen som har svarat på enkäten har en medelålder på besättning i spannet 
42-50 år. Medelåldern utifrån samtliga enkätsvar är 44 år, minimiåldern 17 och maxåldern 70.  

Kan det tyda på ett generationsskifte eller är det så att besättningarna är väldigt mixade i 
ålderssammansättningen och över generationerna? 

Seglarna har lämnat 25 kommentarer. 

 

12) Om du har förslag på vad vi kan göra för att få ett ännu bättre arrangemang tar vi gärna 

mot dem! 

90 seglare har valt att kommentera förbättringsområden. 

Analys: Behöver vara tydligare med var man kan sjösätta, att man kan få hjälp kring båtplats. Några 
vill ha curisingsstart för de som inte vill betala 350 kr för mätbrev. Och flerskroven vill in i 
totalresultatet. 


