
Befolkningens inställning till offentliga badhus/ simhallar



2052 respondenter. 16-75 år. 
Hela landet. 2018-2019-2020  



HYGIEN, TRYGGHET, UPPLEVELSE



Andelen gäster har ökat från 38-52%
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Sämre sommar.

Tropisk sommar.



 

Vilka besöker simhallar i Sverige?



Barnfamiljer är den största kategorin av besökare

2/3 är yngre än 45 år 6/10 har barn i hushållet



3 av 4 besöker i sällskap med andra
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Tillgänglighet avgör valet av anläggning

56% har flera olika 
anläggningar att 

välja bland. 



 

Varför besöker man badhus/simhallar?



Besöksmotiv

Besökare med 
barn vill umgås 
och ha trevligt  

Övriga besöker 
främst för motion 
och välbefinnande 



 

Vad skulle få dig att gå oftare?



Lägre pris, bättre tillgänglighet och 
fräschare anläggningar skulle öka 

besöksfrekvensen 



 

De som avstår från besök?



1. Ointresse. 2. Ingen anläggning nära.  
3. Bristande hygien. 4. Otryggt att visa sig i 

badkläder.



För två tredjedelar (68%) av gästerna  
var besöket på simhallen/badhuset  
det enda alternativet på aktivitet. 



 

Vad tyckte man om besöket som helhet?



Färre nöjda gäster än för ett år sedan

17

 Så här i efterhand - vilket är ditt helhetsintryck av ditt senaste besök på badet?

 Medel
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Vilka är mest nöjda?



Nöjd Kund Index
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Helhet 
Förväntningar 
Perfekt besök



Nöjd Kund Index minskar 3 enheter

2019

2018 72

69

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.
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NKI är långt högre  
hos de som haft möjlighet till avskildhet  

i omklädningsrum och dusch, tvål & schampoo, bastu, skåp med 
inbyggda lås och handukskrokar nära dusch.
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Serviceinriktad personal och fräsch miljö 
ger gästerna en särskilt positiv upplevelse
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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
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Personalen är generellt osynlig. Speciellt i 
omklädningsrum och duschutrymmen.



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

 Medel            Vet ej



Dush- och omklädningsutrymmen får 
generellt låga betyg – mer än var tionde 

anser att det inte är rent & fräscht



 

Att vara naken inför andra



 Medel

Nästan var fjärde känner sig obekväm  
med att duscha utan badkläder



Medel 
Total        Män    Kvinnor     

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



Det här 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 

31



 

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.

• Betydligt fler gäster 2020.  
• Besöksmotiv:  
• Umgås och ha trevligt 
• Motionera och för välbefinnande.  
• Tillgänglighet avgörande. 
• Barnfamiljer prioriterar 

barnvänliga anläggningar/
äventyrsbad. 



Hygienen är 
viktigast att 
prioritera!
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Personalen behöver bli mer synlig!

Avgörande för en positiv  upplevelse. 
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Trygghet är ett problem 
för dem som inte besöker

Besökare känner sig trygga.  
De som inte besökt tror att 

anläggningarna är mindre trygga.  
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