
Checklista inför båtköp. Utdrag ur artikel från 

 

Får allt plats som du vill ha med ombord på nya båten? Var ska du stuva 

alla saker? 

Denna checklista handlar om allt som en båtköpare kanske normalt inte tänker 

på eller lägger så stor vikt vid när man tittar på en båt. Innan du gör affären, 

fundera igenom punkterna nedan.  

Börja från bryggan 

Hur går det att ta sig ombord? Är bryggan låg behövs säkert en stävstege. Hur 

sitter den, är den trygg? 

Att gå från för till akter, är gångbordet tillräckligt brett? Finns det något att hålla 

sig i?  

Var sitter man under gång? Är det bekväma säten? Är sikten bra? Hur är det att 

röra sig på båten under gång? Finns det något att hålla sig i (grabbräcke) vid 

varje steg man tar? 

Finns det badbrygga? Hur är det att stå på badbryggan? Finns badstege som kan 

fällas från vattnet? Finns det dusch på akterdäck?  

Var ligger förtöjningslinor under färd? 

Ankarlinan och ankaret, var förvaras de under färd?  

Minst fyra, helst sex fendrar, var förvaras de under färd? 

Kapellet när nedfällt. Är det i vägen? 

Båtshaken, hur och var surras den? 

Livboj, var sitter den? 

Jolle är trevligt att ha med sig. Hur förvaras den? 

Gör en provtur 

Går båten tyst och fint? Vibrationer tyder på att något inte är som det ska vara. 

Det ska inte kännas olustigt. Störande oljud ska det heller inte finnas. Tänk på 

att du säkert kommer att sitta i båten under gång från allt mellan en halvtimma 

till en hel dag eller kanske ännu längre. Orkar du med ljud och säten i sex 

timmar?  

Förarplatsen, är det bra sikt föröver? Finns det plats för en navigator? Tar den 

mycket sikt? Går det att avläsa kompassen från förarplatsen? 

Den som sitter bredvid och kanske navigerar, finns det plats för ett sjökort? 

Om ni är fler än två, var sitter de andra då? 

Om det regnar, hur fungerar det då ombord under gång? 

Om det är en motorbåt, finns det trim på drevet för bättre gångläge? Trimplan är 

bra när du kör båten med vind från sidan. Annars lutar båten mot vinden. 

Hur tar båten sjön? Stänker det? Är båten tät ovanifrån? 

Bagar med personliga tillhörigheter. Var läggs de? 

Var kan man lägga T-skirts, underkläder, tröjor, jacka etcetera. 



Sängkläder som lakan, täcken, kuddar, extra filtar eller sovsäck. Var förvaras de 

under gång? 

Toalettartiklar, var läggs de? 

Handdukar, var hängs de? 

Extra toarullar, var ligger de utan att bli blöta? 

Garderob. Hur många och vad rymmer de?  

Flytvästar var förvaras de när de inte används? 

Sjökort, var förvaras de? 

Kikaren, var lägger man den under färd så att den inte rasar i durken? 

Hushållspappershållare (Torky är en bra grej ombord), var kan en sådan sitta? 

Är diskhon tillräckligt stor? Finns det plats för ett torkställ? 

Proviant (mat och torrskaffning) och husgeråd: 

Kylskåpet, är det tillräckligt stort och lätt att komma åt? 

Bröd och annan torrskaffning som kakor, kex etcetera, var förvaras det? 

Andra saker som ska stuvas och vara lätt att komma åt: 

Kaffe/the. 

Flingor/müsli, pasta mm. 

Kylvaror som ost, fil, mjölk, mat. 

Öl, vin o läsk/vattenflaskor. 

Kryddor. 

Plastpåsar, glad pack mm. 

Porslin med flata och djupa tallrikar. 

Muggar och kanske några vinglas. 

Bestick och förskärare. 

Var lägger du stekpannan och minst två kastruller? 

Livet ombord 

Fungerar det med 4 personer runt middagsbordet? 

Var lägger ni soporna? Alltså soppåsens placering. 

Hur sover fyra personer ombord? 

Går det att mörklägga för natten? 

Övrigt: 

Plånbok, nycklar, handväskor, var läggs de? 

Pennor, ficklampa, instruktionsböcker? 

Finns det någon bokhylla? 

Verktygslåda, var förvaras den? 

Reservdelar till motor som extra bränslefilter, oljefilter, oljedunk 4 liter och 

impeller, var läggs det? 

Glödlampor och säkringar. Var förvaras sådana i reserv? 

Gasoltub i reserv, var lägger man den? 

 

Gå igenom alla punkter. Inget av ovanstående kommer du att vilja vara utan. 

Sist, men ack så viktigt. Fråga säljaren hur de har använt båten. Försök att få 

svar på vad säljaren tycker är mindre bra med just denna båt och vad som är 

extra bra. Fråga vad säljaren hade åtgärdat eller köpt nytt om han hade haft 

båten i två år till.  


