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Bad är vår passion

Badbranschen befinner sig i ett generationsskifte. Större delen av landets badhus har 
överstigit sin tekniska livslängd på ungefär 40 år, vilket innebär ett investeringsbehov på 
motsvarande 40 miljarder kronor under de kommande 10-15 åren. På senare år har även 
intresset för att bygga privata pooler ökat. Detta är en trend som förväntas fortsätta.

För att möta den växande efterfrågan på privata pooler och offentliga bad har Svenska 
Badbranschen nu samlat aktörer som är verksamma inom offentliga bad, spa, hotell, 
privata pooler, leverantörer samt andra organisationer involverade på den svenska 
badmarknaden. Syftet är att öka kvaliteten, kompetensen, representera intressenter och 
vara en aktiv partner för alla som är intresserade av badfrågor.

Vår vision är att göra ett modernt badsverige möjligt. Vi skall vara en bransch som
främjar och stödjer utveckling av både teknik och människor. Vi skall stå kunden nära 
och förstå och förekomma behov, och på så vis skapa mervärde.

Välkommen!

Styrelsen

Svenska Badbranschen



Vi representerar den svenska badbranschens intressen

En ny organisation – med historia.

Den nya organisationen har funnits sedan januari 2013 men våra medlemsorganisationers 
historia går långt tillbaka i tiden. Den Svenska Badbranschen samlar samtliga intressenter 
inom branschen. Vi driver frågor som ökar kunskapen inom bad, pool och spa.

Badindustrin i Sverige är både bred och varierande och därför arbetar Svenska Badbranschen 
på ett sådant sätt så att alla delar av industrin tillgodoses. Medlemmarna i Svenska 
Badbranschen återfinns i olika delar av badindustrin:

Organisationer inom badindustrin t.ex. Sveriges Poolproducenter och andra 
             intresseorganisationer.

Städer och regioner som bedriver någon form av badverksamhet.

Anläggningar (t.ex. sim- och sporthallar, allaktivitetshus)

Kommersiella företag som agerar både i privat och offentlig sektor.

Tillverkande och säljande företag inom industrin.
Arkitekter, ingenjörer och andra som är verksamma i industrin.

Föreningens strategiska arbete drivs av dess styrelse. För mer djupgående arbete har 
föreningen flera grupper uppdelade på ett antal olika operativa områden.



Din länk till viktiga intressenter

Att ha en transparent och drivande branschförening som utvecklar branschen långsiktigt, gör 
att fler intresserar sig för branschens frågor. Därmed kommer volymen och investeringstakten 
att öka.

Parterna i vår organisation har kunskap om hur det fungerar i politikens korridorer och ser till 
att detta kommer Svenska Badbranschen och våra medlemmar tillgodo. Vi ser till att 
branschen representeras i de rätta instanserna, t.ex. europeiska branschorganisationer, på 
myndighetsmöten och EU-möten.

God kommunikation är en förutsättning för oss som branschorganisation. Detta innebär bland 
annat att skapa webplatser, skriva debattartiklar, planera deltagande i mässor, seminarier och 
se till att branschen syns i media. Vi gör detta på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt så att 
även en liten organisation kan få rätt hjälp.

För att säkerställa föreningens effektivitet är det viktigt att vi upprätthåller ett nära samarbete 
med inte bara våra medlemmar och medlemsorganisationer utan även vän-organisationer och 
myndigheter. Branschspecifika frågor hanteras i kontakt med bland annat följande myndigheter 
och organisationer:

Socialstyrelsen
MSB (Myndigheten för säkerhet och beredskap)
Konsumentverket
Svenska simförbundet
SIS (Swedish Standard Institute)



Medlemmar i EUSA 
European Union of Swimming Pool and Spa Associations (EUSA) grundades 2006 och har sitt 
huvudkontor i Bryssel. EUSA är den europeiska branschorganisation som representerar 
branschen för pool- och spabadbranschen i Europa. För närvarande är nio länders nationella 
organisationer medlemmar i EUSA. Organisationen representerar drygt 2 000 företag inom 
alla områden i värdekedjan.

Deltagare i CEN/TC 402

The European Committee for Standardization (CEN) grundades 1975i Bryssel som en ideell 
organisation. CEN är en betydande leverantör av europeiska standarder och tekniska 
specifikationer. I den tekniska kommittén TC 402 samlas ett nätverk av experter bestående av 
representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter och övriga i 
badbranschen.



Medlemskap i Svenska Badbranschen

Svenska Badbranschen arbetar för ständigt för att höja branschens anseende genom att värna 
om god affärssed och hög kvalitet. Medlemskapet i Svenska badbranschen signalerar seriositet 
och kvalitetsmedvetenhet till omvärlden. 

Varför bli medlem i Svenska Badbranschen?

Du har en bra produkt eller tjänst som kunder efterfrågar. Du leder utvecklingen och hävdar 
dig bra i den nationella eller internationella konkurrensen. Och så upptäcker du att framgången 
hos hela din bransch hänger på beslut som fattas i Bryssel! Du har möjlighet att få affärer i den 
offentliga sektorn, men upptäcker att villkoren för upphandling är snåriga och orimliga. Om det 
inte finns tid eller pengar att nå fram är en branschorganisation rätt för dig.  

Kort sagt; som medlem i Svenska Badbranschen har du möjlighet att påverka på ett sätt som du 
som enskild aktör inte har möjlighet till. 

Vad krävs för att bli medlem?

För att bli medlem i Svenska Badbranschen krävs att man uppfyller de kriterier som har fast-
ställts av förbundets styrelse. För mer information besök www.svenskabadbranschen.se. 
Ju fler medlemmar vi har desto mer kommer våra röster att höras.
Utöver gemenskapen och chansen att vara med och påverka, erbjuder vi en mängd produkter 
och tjänster.



Våra produkter och tjänster

Marknadsföring

Svenska Badbranschen hjälper sina medlemmar att göra bättre affärer. Vi erbjuder utbildning i 
affärsjuridik, offentlig upphandling, och konkreta marknadsaktiviteter t.ex. mässor och 
kampanjer. 

Bad- och branschstatistik

Badstatistik i Sverige är ett koncept som utgår från idéen om att skapa en sammanställning 
över nyckeltal som berör badanläggningar och som på ett enkelt sätt visar badsveriges 
dagsläge.

Badstatistik är många saker i ett: en sammanställning över badsverige, ett verktyg för att man 
som tjänsteman, politiker eller anläggningschef skall veta hur väl en verksamhet står sig mot 
branschen och andra verksamheter, och slutligen en årlig rapport. 

www.svenskabadbranschen.se

På vår hemsida erbjuder vi den senaste informationen om badindustrin. Medlemmar erbjuds 
här tillgång till vår digitala databas där man kan söka på artiklar som skrivits om branschen. 

Mötesplatser

Vi samarbetar bland annat med Svenska Mässan för att arrangera Sveriges största mässa för 
badindustrin.



Badbranschens stipendiefond

Badbranschfonden skapades på initiativ av ett antal ledande företag inom badbranschen och 
är i dag ett stipendium som delas ut av Svenska Badbranschen. Målsättningen är att genom 
ekonomiskt stöd bidra till att alla badmästarelever har möjlighet att utvecklas och stimuleras 
inom sitt framtida yrke. Vi ser en framtidsbransch i utveckling och är glada att vara en del av 
den.

Utbildningar

Branschföreningen verkar aktivt för att det skall finnas tillgängliga utbildningar genom 
branschens olika aktörer och skolor.

För att skapa attraktiva bolag och verksamheter i organisationen har kompetensområden 
tagits fram av styrelsen för att utveckla så kallade ackrediterade utbildningar.

Lagar och regler

Som aktör i badindustrin är man som i alla industrier alltid påverkad av juridiska faktorer. Det 
kan vara frågor om säkerhet, kontrakt och avtal. Dessa är ständigt under utveckling och det är 
viktigt att man håller sig uppdaterad om hur förändringar påverkar den egna verksamheten, 
vilket kan bli kostsamt för en enskild aktör. Samtidigt ska man inte låta sökandet efter 
ekonomisk optimering bekostas av sin juridiska säkerhet. 

Den Svenska Badbranschen publicerar riktlinjer, rättegångshandlingar och fackböcker. 
Riktlinjerna följer de europeiska standarder som representanter från föreningen är med och 
tar fram. Vi arbetar även löpande med utvecklingsprojekt.



Seminarier

Vi håller löpande seminarier för att tillgodose våra medlemmar med den senaste 
informationen samt för att ge dem möjligheten att utbyta erfarenheter med varandra.

Badbranschens grunder. Seminariet ger deltagarna den grundläggande informationen 
om de lagar och regler som finns, samt en möjlighet att utbyta erfarenheter och ta 
lärdom av andra. 

Sänk kostnader genom att spara energi. Badindustrin består av många energiintensiva 
anläggningar som ofta uppmärksammas, både ur ekonomisk samt miljömässig 
synpunkt. Utöver kostnader för personal så finns kostnader för energi, vilka redan idag 
äter upp stora delar av budgeten. Dessa kostnader kan även komma att få större 
påverkan i framtiden. 

Trender och nyheter inom branschen. Seminariet i din närhet som ger dig information 
om vad som sker i och utanför Sverige.

Kemikalieregler. Seminariet handlar om lagstiftningen inom hantering av kemikalier.

Geoteknik. Ett seminarium som ger dig en genomgång av olika jordtyper och hur det 
påverkar grundläggningen av pooler och badhus, samt olika lösningar på de olika 
markförhållanden som finns.



Medlemmar (februari 2017)

Andersson & Hultmark AB
Aqua Gripp Skåne
Aqua Level Svenska AB
Aqvis AB
Arena Skövde
Badenheten Borås
CBI Betonginstitutet
Cemi AB
Chemoform Scandinavia AB
Controlux AB
Crystal Bad AB
Daniel Mueller Poolteknik AB
DAPE AB
Dekra Industrail AB
Ecopool
Elektrotjänst S. Andersson
Eliassons Pool & Bygg AB
Enwa Badanläggningar AB
Fjärran Höjderbadet
Fluidra Sverige AB
Folkpool Kungens Kurva AB
Gamiva AB
Gullberg & Jansson AB
Gustavsvik
Holjebadet
Härnösands Simhall
Högevall
Kakelspecialisten
Liljewall Arkitekter AB
Malmsten AB
Maserhallen

Medley AB
Menair AB
Menerga AB
Munktellbadet
NCC AB
Niveko
Nordanbro Teknik
Nordic Pool
Nordiska Kvalitetspooler AB

Nordpoolen
Pahlén AB
Paradiset
Parkbadet
Pool & Platt Entreprenad AB
Pooldesign Stockholm AB
Pool-Janne Bygg & Service AB
Pool-Master AB
Poolspecialisterna BN Bygg AB
Poolstar AB
Poolwater Nordic AB
Poseidon
PP Arkitekter AB
Predevo AB
Processing AB
Projektengagemang
Prominent Doserteknik AB
Recrea AB
Rejlers Sverige AB
Riviera Pool
Rosenlundsbadet
Saltsjö Reningsteknik AB
Stening's Swimmingpool & Spa AB
Sundstabadet
Sweco
Svensk Poolservice
Svenska Badmästarförbundet
Svenska Livräddningssällskapet
Sällströms Swimmingpool
Tagebad AB
Tivolibadet
Träffpunkt Idrott
Tylö AB
Umeå Fritid
Vattenkvalité AB
We Group AB
Weedo Tech AB
Yrkeshögskolan Skellefteå



Svenska Badbranschen

Box 448, 101 28, Stockholm

Telefon 031-96 00 00

info@svenskabadbranschen.se
www.svenskabadbranschen.se

Sektor Publika bad - Verksamhet

Torbjörn Bergvall
Sammankallande

Telefon 016-100104   
Mobil 0705-747774    
torbjorn.bergvall@munktellbadet.se  
Munktellbadet Eskilstuna

Sektor Publika bad - Verksamhet (oktober 2017)




