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• Viktigast att prioritera
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och hygienutrymmen

• Sammanfattning
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Metod

Insamlingsmetod

Datainsamlingen har genomförts med 

webbenkäter från ett panelurval. Panelens 

medlemmar är rekryterade per telefon via 

slumpmässiga urval. Insamling jan/feb 2022.

Målgrupper

Respondenter i åldrarna 16-75 år, boende i 

Sverige som någon gång det senaste året har 

besökt en badanläggning i Sverige. 

Antal svarande 

2 671 respondenter har besvarat enkäten –

varav 1 014 respondenter som någon gång det 

senaste året har besökt en badanläggning i 

Sverige. 

Enkäten består av frågeområdena: 

• Besök på badanläggningar under pandemin

• Tillgänglighet

• Omklädningsrum, duschutrymmen, toaletter

• Bassäng/Hall

• Personal

• Trygghet

• Förtäring och välbefinnande

• Simning och upplevelse

• Konkurrens

Utöver detta har respondenterna besvarat flera öppna 

frågor.



Besöken på badhus 

och simhallar
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Besöken har ökat, men pandemin har fortsatt effekt

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt simhall/badhus (även Äventyrsbad)

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande? Besökt simhall/badhus (även Äventyrsbad) Bas: Alla respondenter, 2671 ip år 2021 

43%

37%

52%

2021   43%

2020  37%

2019   52%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

2019

2020

2021
Flera ggr/veckan

Någon gång/vecka

Någon gång/månad

Någon gång/kvartal

Någon gång/halvår

Någon gång/år

Ingen gång senaste året

Vet ej/Minns inte
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Under 2021 har svenskarna motionerat i samma utsträckning 

som innan men andelen som besökt sim-/badanläggningar pekar 

upp jämfört med 2020

Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande? Bas: Alla respondenter, 2671 ip år 2021

Linjerna visar andel som svarat ”någon gång de senaste 12 månaderna” eller oftare

Hur ofta har du..? Ju yngre desto fler har 

Badat/simmat och de 

ökar mest

Lite billigare för medföljande 

vuxen 

Könsseparatism, att det finns 

tider då endast kvinnor/tjejer 

är välkomna 

Corona pandemin tar slut. 

Kroppskomplexen försvinner 

samt information om 

vattengym tillkommer

’’
’’
’’

Motionerat

Badat

/simmat
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Mer än varannan som inte har besökt badhus/simhall under 

året menar att pandemin är främsta orsaken

Vad är främsta anledningen till att du inte har besökt något badhus eller simhall det senaste året? Bas: n=1 657

Besöksbarriär

54%(+9)

4% (+0)

5% (0)

5% (0)

6% (-1)

8% (0)

8% (-1)

9% (-3)

9% (0)

9% (-1)

12% (+4)

27% (-5)

54% (+9)

Vet ej

Av medicinska skäl, sjukdom, funktionsnedsättning, etc.

Annat skäl

Jag tycker att det känns otryggt, att t.ex. andra besökare är stökiga

Jag tycker inte om att visa mig i badkläder

Det finns ingen badanläggning i närheten, för långt att åka

Jag tycker att det är ofräscht, smutsigt, ohygieniskt

Jag har inte haft tid

Jag tycker inte om/allergisk mot klorvatten

Badhuset/Simanläggningen har stängt

Jag är inte intresserad, gillar inte att simma, tycker inte om att bada i badhus

Den pågående pandemin av corononaviruset covid-19
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Majoriteten besöker ihop med barn och det ökade i år

Fråga: Hade du sällskap med barn (0-17 år) den senaste gången? Bas: De som ej besökt själva, 722 ip

Badsällskap- Barn 0-17 år

69%(+3)
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Tillgänglighet avgör valet av anläggning

Fråga: Vad är orsaken till att du valde att besöka just den anläggningen? 973 ip, Flera val möjliga

Val av anläggning-orsak

50%(+2)

4%

4%

3%

6%

5%

7%

11%

10%

14%

16%

18%

26%

48%

4%

4%

5%

5%

7%

8%

10%

10%

14%

20%

22%

30%

50%

Närheten till där jag hämtar/lämnar mitt barn

Marknadsföring/ erbjudande

Fått fysisk aktivitet på recept / Rekommenderad av…

De erbjuder babysim, simskola, eller liknande för…

Jag hade fått erbjudande/ subvention via mitt arbete

Närheten till mitt arbete

Jag har blivit rekommenderad anläggningen

Äventyrsbadet

Möjlighet att gymma, simma eller gruppträna

Barnvänlig

Har öppettider som passar mig

Lätt att åka/ta sig till

Närheten till mitt hem

2021

2020
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Umgänge, motion och välbefinnande utgör grund för besök

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

Besök-orsak

53%(+11)
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Majoriteten hade inte gjort någon aktivitet om de inte badat

För drygt hälften (54%) av 

gästerna var besöket på 

simhallen/badhuset det enda 

alternativet på aktivitet. Om det 

inte hade blivit av hade de heller 

inte gjort något annat.

I jämförelse med 2020 är det 

något fler (46% jämfört med 36%) 

som svarar att de hade gjort något 

annat.

Bland dem som menar att de hade 

hittat på en annan aktivitet hade 

de antingen gjort det hemma, 

promenerat, tränat eller liknande. 

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

Alternativ till badanläggningsbesök



NKI- Vad gästerna 

tycker
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Nöjd kund index har ökat 2021, och fler tycker anläggningarna 

lever upp till idealet

72

69

69

70

2018

2019

2020

2021
NKI 2021:

70

100

75

60

0

NKI

Mycket bra

Medel

Stort missnöje

NKI

NKI är baserat på 3 frågor: Helhet, Förväntningar, Ideal



13

Andelen mycket nöjda badgäster har ökat något

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

Medel

7.3

7.2

7.223

24

28

46

43

41

22

23

21

7

9

8

2

1

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2019

2020

2021

Mycket bra (9-10)

Bra (7-8)

Neutral (5-6)

Dåligt (3-4)

NKI- Helhetsintryck

Fräsch miljö, trevlig personal 

kombinerat med relativt få 

gäster har bidragit till positiva 

upplevelser

’’

Möjlighet till avskildhet samt 

fräschare utrymmen 

efterfrågas

’’

Medel 2021:

7.3



Viktigast att prioritera
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Hygienutrymmena är viktiga för nöjdheten och vinner mest på 

att förbättras

• Det som i högst grad påverkar 

gästernas nöjdhet är 

Hygienutrymmen/ 

omklädningsrummen. 

• En enhets förbättring av 

badgästernas uppfattning om 

hygienutrymmena skulle öka NKI 

med 7.7 enheter.

Effekt på NKI- Prioriteringslista för nöjdare badgäster 

Värdena anger hur mycket NKI skulle öka om betygen på respektive område skulle öka med en enhet till nästa år (och alla andra delar i hålls konstanta). Med andra ord kan effektmåtten 

översättas i viktighet – hur viktig var och en av påverkansfaktorerna är för den totala nöjdheten.

Metod: Multipel linjär regressionsanalys. Staplarna visar respektive områdes effekt på NKI

7,7

5,4

4,3

2,9

Hygienutrymmen

Trygghet

Personalen

Miljön
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Prioriteringsmatris

Prioritera 

• Hygienutrymmena/Omklädnings-

rummen  är mycket viktiga för 

gästerna och betygen är låga. Detta 

vinner vi på att prioritera framöver.

Styrka

• Tryggheten är en styrka, och den har 

ökat i alla åldrar. Men de yngre känner 

sig mindre trygga än de äldre. De som 

inte kände sig trygga uppfattade det 

oftast som för mycket folk.

Åtgärdsmatrisen visar respektive områdes effekt på NKI tillsammans med betyg. Metod: Linjär regressionsanalys

Hygienutrymmen

Trygghet

Personalen

Miljön

3,60

3,65

3,70

3,75

3,80

3,85

3,90

3,95

4,00

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

BEVARA STYRKOR

BEVAKA PRIORITERA

Tryggheten är styrkan och omklädningsrummen har potential 

att förbättra nöjdheten

Effekt på NKI

B
e
ty

g



Fördjupning

Tryggheten, Personal, miljö 

och hygienutrymmen 
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Lägst trygghet bland de yngre. Andelen som känt sig helt och 

hållet trygga har ökat för de som innan haft lägst nivå, dvs <56 år

Förändring sedan föregående mätning inom parentes (+/- x)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

66 år el äldre

56 - 65 år

46 - 55 år

36 - 45 år

35 år el yngre

5 Helt och hållet 4 3 2 1 Inte alls

Medel

3.9 (+0.1)

4.0 (+0.2)

4.2 (+0.1)

4.4 (0.0)

4.3 (-0.1)

Trygghet- Ålder

För många besökare 

har utgjort skäl för 

otrygghet bland de få 

som känt sig otrygga
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Badgästerna känner trygghet under besöken och resultaten ligger 

på ungefär samma nivå som i fjol. Information efterfrågas

Förändring sedan föregående mätning inom parentes (+/- x)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Det fanns tydliga regler som
handlade om gästernas säkerhet…

Det fanns tydlig information om hur
man skulle agera för att minska…

Jag kände mig trygg i
duschutrymmet

Jag kände mig trygg i
omklädningsrummet

Jag kände mig trygg inne i
simhallen/ äventyrsbadet

Jag kände mig trygg utanför
anläggningen

5 Helt och hållet 4 3 2 1 Inte alls
Medel

Trygghet- Områden

Information om regler 

för att minska 

smittspridning får lägst 

betyg
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Högst betyg får professionalitet och personalen uppleves i något 

högre grad ha informerat om riktlinjerna med anledning av covid-19

Medel

Jämförelse med föregående undersökning inom parentes. Vet ej andel mellan 5-14%

Personalen

Information om 

regler för att 

minska 

smittspridning 

ökar mest0% 50% 100%

Aktiv/synlig i omklädningsrum och…

Informerade om deras riktlinjer pga covid-19

Såg till att riktlinjerna för  smittspridning hölls

Aktiv/synlig i badet

Såg till att det var ordning och reda

Känsla av trygghet ifall något skulle hända

Skulle kunna rädda liv

Serviceinriktad

Professionella

5 Helt och hållet 4 3 2 1 Inte alls
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Badhusen upplevs i marginellt högre grad som nya/moderna, 

ljudnivån marginellt sämre

Jämförelse med föregående undersökning inom parentes. Vet ej 2-3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Badhuset/simhallen är
ny/modern

Ljudnivån (musik och
röster) var bra

Det var lagom mycket
besökare

Temperaturen i vattnet
var tillräckligt hög

Det var rent och fräscht i
simhallen

Belysningen var behaglig

5 Helt och hållet 4 3 2 1 Inte alls
Medel

Miljön

Är modern får 

lägst betyg men 

ökar mest
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Hygienutrymmenas omdömen är relativt oförändrade

Jämförelse med föregående undersökning inom parentes. Vet ej 2-9% ( 9% för det fanns möjlighet att byta om avskilt om man ville)

Medel

Hygienutrymmen

Byta om avskilt 

får lägst betyg, 

men ökar mest
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Det fanns möjlighet att byta om
avskilt om du ville

Omklädningsrummen är bra
designade/utformade

Omklädningsrummen är praktiskt
inredda med allt som du har…

Toaletterna var rena och fräscha

Duschutrymmet var rent och
fräscht

Omklädningsrummen var rena och
fräscha

5 Helt och hållet 4 3 2 1 Inte alls
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Färre känner sig bekväma med att duscha utan badkläder

Fråga: 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

Medel

3.4

3.6

3.5
29

32

26

27

23

24

22

25

23

13

13

16

9

7

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2019

2020

2021

Mycket bekväm
Ganska bekväm
Varken eller
Ganska obekväm
Mycket obekväm

Bekväm med att duscha utan badkläder 

Medel 2021:

3.4

• Det är främst yngre 

generationer som 

känner sig obekväma 

– och andelen har 

ökat i jämförelse med 

i fjol.

• Oavsett ålder känner 

sig kvinnor mer 

obekväma att duscha 

nakna in public än 

män.



Sammanfattning



Sammanfattning

• NKI har ökat något från 69 till 70. 

• Besökarna har börjat återvända, främst i de 

yngre åldersgrupperna. 

• Det senaste året har ensambesök gått ner 

och sällskap om 2 personer och 

barnfamiljsbesöken har ökat något.

• Fortfarande pandemi-inverkan bland de som 

inte besökt ännu. 

• Motionsnivån är fortfarande hög på ca 90%.

• 5 av 10 av badgästerna hade inte gjort 

någon annan motion om de inte simmat.
25

• Information inför besöket: 9 av 10 har läst 

på om anpassningar inför besöket och 

anläggningens hemsida är den vanligaste 

informationskanalen. 

• Personalen som informationskälla har 

uppskattats mer än tidigare. 

• 6 av 10 anser att anläggningarna gjort 

tillräckligt för att hindra smittspridning. Detta 

har bidragit till att 25% är mer positiva till 

stället. 

❑ Viktigast för att öka nöjdheten är 

Hygienutrymmena och trygghetskänslan. 

Tryggheten lyfter gästnöjdheten och 

hygienutrymmena har potential att öka 

nöjdheten om åtgärder görs.



Tack för att vi får förtroendet att göra årets 

attitydmätning åt er. Har ni några frågor är 

det bara att höra av sig till någon av oss.

Vänliga hälsningar,

Maria Celén Törnqvist
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Kontaktuppgifter

maria.celen@origogroup.com

070-766 80 64

M A R I A  C E L É N  

T Ö R N Q V I S T

mailto:maria.celen@origogroup.com

