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Vilka besöker 
simhallar i 

Sverige?



Andelen gäster har ökat!

4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande? Besökt simhall/badhus (även Äventyrsbad) Bas: Alla respondenter, 2052 ip år 2019
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Vilka besöker?

Barnfamiljer och yngre personer – upp till 45 

år utgör majoriteten av gästerna.

Få av dem som är under 45 år har besökt 

utan sällskap av barn. 

Äldre personer verkar svårare att locka till 

simhallarna: endast 3 av 10 bland de äldre 

besöker badhus/simhallar
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Barnfamiljer är den största kategorin av besökare

6

Varannan
person har besökt en simhall 
eller ett badhus under året 

2/3 är yngre än 45 år 2/3 är samboende/gifta

6/10 har barn i hushållet



3 av 4 besöker i sällskap med andra

7 Fråga: Om du tänker på ditt senaste besök på badhus/simhall i Sverige – var du då ensam eller i sällskap med andra? Bas: Besökt senaste året, 1056 ip

Och varannan 
besöker 

tillsammans 
med barn



Tillgänglighet avgör valet av anläggning

56% har flera olika 

anläggningar att 

välja bland. 

Fråga: Vad är orsaken till att du valde att besöka just den anläggningen? 1056 ip
Flera val möjliga



Barnvänlighet och närhet till hemmet styr valet 
för dem med barn i sällskapet

9 Fråga: Vad är orsaken till att du valde att besöka just den anläggningen? 1056 ip Flera val möjliga



Äldre är mer hänvisade än yngre till anläggningar 
nära hemmet 

10 Fråga: Vad är orsaken till att du valde att besöka just den anläggningen? 1056 ip Flera val möjliga

Skulle du säga att du har flera olika 
badhus/simhallar att välja mellan?

Vad är orsaken till att du valde att besöka just 
den anläggningen?



Varför besöker 
man badhus/ 

simhallar?



Umgänge, motion och välbefinnande 
är främsta  besöksmotiv

14 Fråga: Vilken typ av besök var det? Var syftet att …? Bas: Alla. Flera svar möjliga



Besöksmotiv

Besökare med 
barn vill umgås 
och ha trevligt 

Övriga besöker 
främst för motion 
och välbefinnande 



Lägre priser, bättre tillgänglighet och fräschare 
anläggningar skulle öka besöksfrekvensen 

De mindre frekventa gästerna tar främst upp lägre priser 

som argument för att besöka oftare. 

I andra hand nämns tillgänglighet – att det fanns en 

anläggning närmare hemmet eller mer generösa öppettider.

”Att det låg närmare och var billigare, samt hade fler tider för enbart 
vuxna”

”Bättre öppettider och billigare pris”

Det är också många som tar upp hygienen på 

anläggningarna: fräschare och renare lokaler skulle öka lusten 

att besöka igen/oftare.

”Bättre hygien speciellt i dusch, omklädningsrum och bastu. Kanske 
ännu ytterligare öppettider och om möjligt rabatt eller lägre priser.”

”Varmare vatten. Bättre omklädningsrum. Längre öppettider. Bättre 
separation av tränings-sim från ”nöjesbad””

17
Fråga:  Vad skulle kunna få dig att besöka simhall/badhus oftare? Öppen fråga. Bas: 
Personer som senaste besökte för några månader sedan eller längre tid.



Ointresse, tillgänglighet och bristande hygien gör 
att man avstår från besök

Det absolut främsta skälet till att inte besöka 

badhus/simhallar är ointresse 

Tillgänglighet är ytterligare ett argument – det 

är långt att åka/finns ingen anläggning i 

närheten

Hygien är ett tredje argument att inte besöka: 

Uppfattningen att det är smutsigt vatten, att 

hygienregler inte efterlevs avskräcker. 

Att man känner sig otrygg i att visa sig i 

badkläder är ett argument hos en grupp. 
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Om badhusbesöket inte hade blivit av…

För två tredjedelar (68%) av gästerna 

var besöket på simhallen/badhuset det 

enda alternativet på aktivitet.

Bland dem som menar att de hade hittat 

på en annan aktivitet menar de flesta 

att de antingen hade 

• motionerat på annat sätt eller

• att de skulle ha besökt ett lekland, 

lekplats, annat bad, bio, etc. För 

barnfamiljer är just lekland en stor 

konkurrent

19 Om du/ni INTE hade besökt badet den senaste gången – vad tror du att du/ni skulle ha gjort istället? Öppen fråga



Vad tyckte man 
om besöket som 

helhet?



Områden vi frågat om

Nöjdhet 
totalt

Trivsel/ 
Miljö

Trygghet

Personal
Hygien-
utrymme

n

Prisvärt



Färre nöjda gäster än för ett år sedan
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Besöken lever upp till förväntningarna men få 
upplever att det var perfekt

23

Hur väl levde besöket upp till de förväntningar som du hade före besöket?
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Nöjd Kund Index minskar 3 enheter
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69

2018

2019

NKI 2019:

69

Ett NKI på 69 är visserligen godkänt, men 

med tanke på att gästerna främst har 

besökt badhusen/ simhallarna för att 

umgås och ha trevligt eller för sitt 

välbefinnande (och därmed borde ha fått 

en positiv upplevelse) är deras betyg 

svagt.

24
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NKI är långt högre bland dem haft möjlighet till 
avskildhet i omklädningsrum och duschar

De gäster som besökt 

anläggningar där det fanns 

handukskrokar på bekvämt 

avstånd från duscharna, 

duschar med draperier/dörrar, 

omklädningsbås med 

möjlighet till avskildhet etc., är 

långt mer nöjda än dem som 

inte besökt sådana 

anläggningar

26 Fråga: Fanns det…? Staplarna visar Nöjd Kund index för respektive grupp samt förändring jämfört med föregående år

Handdukskrokar/hyllor vid duscharna

Duschar med draperier/dörrar

Omklädningsbås med möjlighet till avskildhet

Tvål/schampo i duscharna

Bastu

Skåp med inbyggda lås



Få omklädningsrum/ 
duschutrymmen erbjuder 
möjlighet till avskildhet
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27 Fråga: Fanns det…? Diagrammet visar andel som svarat ”Ja”



Serviceinriktad personal och fräsch miljö ger 
gästerna en särskilt positiv upplevelse

Kommentarer om vad som var särskilt bra 

handlar i första hand om:

• Serviceinriktad och synlig personal

• Lugn och trevlig atmosfär

• Rent och fräscht

• Behagliga temperaturer

• Bra bassänger och bastu

” Alltid trevligt bemötande från personalen.”
” Många badvakter och ordning och reda.”

” Att det var så rent överallt.”
” Bra säkerhet, sensorer i vattnet och synliga 

badvakter. Fräscht”
”Det finns två simbassänger och spaavdelningen har 

flera bastun”

29 Fråga: Fanns det något som var särskilt bra?? Öppen fråga



Fokusera på att förbättra och fräscha upp 
hygienutrymmena!

Förbättringsåtgärder som föreslås är i första 

hand:

• Bättre städning 

• Bättre möjligheter till avskildhet (avskilda 

duschar och omklädningsutrymmen)

• Ökad personalnärvaro

”Extremt dåligt med helt öppet omklädningsrum för både 
herrar o damer.  Bättre info om renlighet innan bad behövs.  

Tvål i dusch hade varit bra.”

”Mer avskildhet när man klär om samt duschar”

”Bättre städning i hygien- och omklädningsrummen.  Det bör 
alltid finnas personal i simhallen, där är stökigt”

”Personal som vågar säga till och upprätthålla reglerna.”

30 Fråga: Finns det något som du saknade eller som skulle kunna förbättras? Öppen fråga



Gästernas betyg 
på olika områden



Trygghet

Ytterst få svarar att de inte känner sig trygga –

som mest 5%

Bland dessa är det i första hand andra gäster 

som upplevs obehagliga (ca 50%)

I andra hand att man känner sig utelämnad och 

obekväm naken och att det saknats utrymmen 

att få avskildhet

Överlag känner gästerna sig dock trygga i och 

kring anläggningarna. 

Men: anläggningarnas regler är extremt 

otydliga – gästerna känner inte till om det ens 

finns

Badtemperaturen ett större problem än 

trygghet

32



Majoriteten av gästerna känner sig trygga på 
anläggningarna

33

Medel            Vet ej



Personalen är generellt osynlig

Personalen i anläggningarna får neutrala 

omdömen. De syns/märks inte av

I omklädningsrum och duschutrymmen upplevs 

personalen komplett osynlig. Det är ett dåligt 

tecken i kombination med uppfattning om 

städningen i dessa utrymmen, men även ur en 

trygghetsaspekt.

Tilltron till personalens räddningsförmåga och 

uppfattningen om synlighet är sämre bland 

gäster som besökt med barn och som sannolikt 

upplever ett större behov.

34



Osynlig personal gör att många inte kan bedöma 
deras insats

35 Jämförelse med föregående undersökning inom parentes

Medel Vet ej



Gästerna är väldigt osäkra på personalens 
förmåga att rädda liv om det skulle behövas
Jag upplevde att personalen skulle kunna rädda liv om det blev nödvändigt

36

Medel            Vet ej



Hygienutrymmena får generellt låga betyg – mer 
än var tionde anser att det inte är rent & fräscht

38 Jämförelse med föregående undersökning inom parentes

Medel            Vet ej



Att vara naken 
inför andra



Det där med badkläder 
och dusch

Anses vara en viktig regel!

Två tredjedelar i yngsta åldersgruppen är dock 

mer avvaktande – här behövs kanske tydligare 

kommunikation om varför regeln finns

Yngre (upp till 45) är mest irriterade på att 

andra inte duschar – äldsta åldrarna anser att 

andra sköter sig

Upp till 45 år känner sig var 4e obekväm!

40



Medel

Som regel måste man duscha och tvätta sig utan badkläder innan man går in i själva badet. 
Hur bekväm känner du dig inför att duscha utan badkläder när du besöker en simhall?

Observera att frågan om hur bekväm man känner sig har formulerats om i årets undersökning. Därför görs ingen jämförelse med föregående år.

Nästan var fjärde känner sig obekväm med att 
duscha utan badkläder

”Om man kunde duscha och byta 
om i enskilda bås där det gick att 
stänga/låsa om sig. Jag tycker att 
det är obekvämt att behöva klä av 

mig inför okända människor.”
Kvinna 24 år om vad som skulle få henne att besöka 

oftare 

” Privat omklädning i 
hytt. Dusch med 
draperi eller dörr.”

Kvinna 50 år om vad som skulle få 
henne att besöka oftare 



Medel

Total        Män    Kvinnor   

Det är främst yngre generationer som känner sig 
obekväma – men bland dem är problemet stort

Hur bekväm känner du dig inför att duscha utan badkläder när du besöker en simhall?

Observera att frågan om hur bekväm man känner sig har formulerats om i årets undersökning. Därför görs ingen jämförelse med föregående år.



Medel      Vet ej

Hur viktig tycker du regeln att man måste duscha och tvätta sig utan 
badkläder är?

Hur bra eller dåliga tycker du generellt att besökarna i en simhall brukar vara på att duscha 
och tvätta sig utan badkläder innan de går in i badet?

Observera att frågan om hur bekväm man känner sig har formulerats om i årets undersökning. Därför görs ingen jämförelse med föregående år.

Regeln att duscha innan bad anses viktig men 
efterlevs i mycket låg utsträckning



Viktigast att 
prioritera



Vad påverkar nöjdheten mest? Prioriteringslista

Effekt på nöjdheten

8

7

7

5

Hygienutrymmen

Trygghet

Miljön

Personalen



Prioriteringsmatris

48 Åtgärdsmatrisen visar respektive områdes effekt på NKI tillsammans med betyg. Metod: Linjär regressionsanalys
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Prioriteringsmatris enskilda frågor

Badhuset/simhallen är ny/modern

Det var lagom 
mycket besökare

Ljudnivån (musik och röster)

Belysningen var behaglig

Temperaturen i vattnet var tillräckligt hög

Jag kände mig trygg 
och säker

Tydliga regler för gästernas 

säkerhet och trygghet 

Trygg inne i simhallen/ 
äventyrsbadet

Trygg i 
omklädningsrummet

Trygg i 
duschutrymmet

Trygg utanför anläggningen

Serviceinriktad

Professionella

Aktiv/synlig inne i badet

Aktiv/synlig i omklädningsrum och 
duschutrymmen

Skulle kunna rädda liv om det blev 
nödvändigt

Ingav en känsla av trygghet 
ifall något skulle hända

Såg till att det var 
ordning och reda Rent och fräscht i simhallen

Omklädningsrummen 
var rena och fräscha

Möjlighet att byta om avskilt

Omklädningsrummen är bra 
designade/utformade

Omklädningsrummen är 
praktiskt inredda med allt 

som du har behov av

Toaletterna var rena 
och fräscha

Duschutrymmet var 
rent och fräscht
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49 Åtgärdsmatrisen visar respektive frågas samband med NKI tillsammans med betyg. Metod: Separman’s korrelationsanalys



Sammanfattning 
och slutsatser



Sammanfattning

• Besökarna är ofta medelålders med barn 

i sällskap

• Sju av tio gäster är nöjda med sitt besök 

och ungefär en av tio är missnöjda.  

• Barnfamiljerna utgör de minst nöjda 

gästerna.  

• De nöjdaste badgästerna är äldre, 

frekventa besökare som främst besöker 

för motion eller eget välbefinnande.

• Antalet badgäster var betydligt högre 

2019. 

• Man besöker en badanläggning antingen 

för att umgås och ha trevligt eller för 

att motionera och för sitt välbefinnandes 

skull. 

• Valet av anläggning styrs främst av 

tillgänglighet. 

• Barnfamiljer väljer också i hög grad 

utifrån hur barnvänlig anläggningen är, 

eller om där finns äventyrsbad eller inte. 



Hygienen är viktigast 
att prioritera!

Att det är rent och fräscht i 

simhallen, i duschar, 

omklädningsrum och toaletter 

är oerhört viktigt för gästernas 

upplevelse. 

Även att andra gäster duschar 

innan bad!
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Personalen behöver bli 
mer synlig!

Många gäster har svårt att uttala 

sig om personalen – de syns och 

märks inte

Samtidigt är personalen avgörande 

- Många av de nöjdaste gästerna 

nämner just personalen som en 

viktig orsak till att upplevelsen var 

positiv

Öka insikten hos personalen om hur 

viktig deras insats och inställning är 

för gästernas välbefinnande. 
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Trygghet är ett problem 
för dem som inte besöker

En ytterst liten andel av de personer 

som har besökt senaste året har 

upplevt att de inte känt sig trygga. 

Bland dem som inte besökt över 

huvud taget nämns dock trygghet 

som ett starkt argument - man tror 

med andra ord att anläggningarna är 

mindre trygga än vad de faktiskt är. 

Här kan kommunikationsinsatser med 

fördel sättas in. 



Slutsatser?
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