
SBBLeaks. 
En kort rapport från insidan av SBB’s styrelse. 

Det har gått två styrelsemöten sedan förra SBBLeaks, ett 24/5 i Stockholm och sedan ett i 
Göteborg 15/8. Här kommer ett litet sammandrag av de frågor som diskuterades och beslut 
som fattades. Trevlig läsning! 

Använd SBB’s stora attitydundersökningen. 

Förra året investerade vi i den attitydundersökning som ger oss fakta i målet, hur 
besökarna upplever våra publika badhus. (Den finns att hämta på SBB’s hemsida, både som 
powerpoint och i sin helhet.) Undersökningen intresserade även media, då Östgöta 
Korrespondenten skrev två artiklar om resultaten som sen också ledde till ett par artiklar i 
andra tidningar. Det faktum att nyttjandegraden av publika bad visade sig vara 
överraskande hög, gör att vi som bransch kan sträcka på sig. Och att det finns en hel del 
förbättringar att göra, visar på att det finns potential att få ännu mer nöjda besökare. Hjälp 
till att sprida undersökningen och öka kunskapen om hur vi kan skapa fler uppskattade 
bad i landet. 
Snart drar vi igång den planerade uppföljningen, som gör att vi kan se trender och 
tendenser i marknaden. På nästa årsmöte tänker vi därför låta undersökningsföretaget 
Origo berätta om den nya undersökningen och vilka slutsatser vi kan dra av den.  

Möjlighet till en lokal undersökning. 

Flera kommuner och lokala aktörer har uttryckt intresse av att genomföra en egen, lokal 
attitydundersökning, för att få en bättre bild av attityderna till just deras badhus. Det gör 
att man också kan jämföra sitt badhus med rikssnittet. SBB har genom 
undersökningsföretaget Origo tagit fram ett förslag för hur en sådan kan genomföras och 
med en fixerad prislapp. Det förslaget finns hos kansliet och om du är intresserad av den 
kan du ta direktkontakt med kansliet, så får du underlaget du behöver.  

Ett bättre sajt, för alla. Med certifierade medlemmar inom privata pooler. 

Arbetet med en ny SBB sajt har inletts och planen är att göra två tydliga 
målgruppsanpassningar av innehållet. Den ena är en ren konsumentdel, där vi ska skapa 
en inspirerande och vägledande guide till att köpa privat pool eller spa. Där kunderna 
också ska kunna hitta sina närmaste, SBB-certifierade medlemsföretag för att få hjälp att 
realisera drömmen. Certifieringskraven är under arbete i sektorgrupp Privata Pooler och 
kommer att redovisas på nästa årsmöte. Den andra delen ska vara mer professionell och 
fungera som branschorganisationens forum, där både medlemmar, blivande medlemmar 
och media ska känna sig väl omhändertagna. 

Nästa Basutbildning BAD är på gång. 

Nu är det dags att söka till Basutbildning Bad igen. Förra året var en succé och vi hoppas på  
många deltagare även i år. Du hittar ansökan på SBB’s sajt och vi kan garantera att du eller 
dina medarbetare kommer att växa efter kursen. SBB råder även anläggningschefer att gå 
kursen. Badvärd och Badmästare är titulaturer som erhålls och intyg skickas in av 
anläggningschefen till SBB för godkännande. Giltighet är 5 år.



Sektorgrupp Publika Bad. 

Många badmästare menar att det är svårt att ha korrekt badstatistik. Styrelsen har därför 
tittat på ett företag som heter Imas och som har ett kamerabaserat system i taket som 
registrerar antalet besökare. 

Det har kommit in frågor om SBB kan lägga ut på sajten när det skett förändringar i 
normer. Det kan vi absolut göra och tittar därför närmare på en lösning för det. 

Standardiseringsfrågor. 

I samarbete med Folhälsoinstitutet pågår framtagandet av två handböcker inom 
ventilation och vattenrening. Det pågår normarbetet inom EU inom bastu. De har hittills 
kommit fram till 4 bastutyper. Finsk bastu /Sauna är byggd i trä och arbetar med en 
värme kring 80-110 grader. Europeisk sauna har andra materialval och andra 
temperaturer.  Varma rum Sanarium, varmrum eller kaldarium med ånga och hetluft och 
dofter. Övriga Bastur/Saunas. Mer information kommer när normerna är mer utvecklade. 

Standarder 15288-1 och 15288-2 : Översättningen från engelska till svenska har gjorts av 
SIS och SBB har tillsatt en granskningsgrupp för att säkra innehållet. 

Föreskrifter  

Naturvårdsverket har övergått till att intressera sig mer för mikroplaster i spillvatten och 
mindre för slamvatten/backspolningsvatten. Publika Bad Teknik ska ta kontakt med NVV 
och diskutera frågan. 

Framtidsfrågan  

En fråga som kom upp på gällde kommande val av ordförande på årsmötet. 
Enligt våra stadgar gällande val för ordf. och vice ordf. är både Mille Örnmark och Torbjörn 
Bergvall icke valbara efter att de varit aktiva över lång tid. Styrelsen pratade om behovet 
av kontinuitet och risken att förlora mycket engagemang och kompetens vid ett och samma 
tillfälle. Styrelsen skickade därför över frågan till valberedningen att utreda om det går att 
göra ett undantag från regeln detta år.  

Alla SBBLeaks kommer framöver att finnas tillgängliga på SBB’s sajt under 
medlemsinloggningen.

Nästa möte är den 22 oktober. 

På återhörande 

SBB’s Styrelse 


