
Rapport
Enkät om det framtida badhuset

E-Space Communication AB

2019-08-14



2019

SammanfattningUtvärderingen



Utvärderingen
Utvärderingen 2019

o Syfte

o Ta fram ett underlag baserat på 
medborgarnas önskemål om framtida 
badhus.

o Målgrupp

o I huvudsak Ekerö kommuns medborgare.

o Metod

o Webbenkät via E-Space system.

o Respondenten aktiverar själv enkät.

o 3 distributionskanaler.

o www.ekero.se

o Infomentor

o Ekerö kommuns Facebook-grupp

o Frågor

o 10 frågor, varav 4 avhandlar demografi.

o Respondenter

o Populationen i de olika informationskanalerna.

http://www.ekero.se/


Utvärderingen
Utvärderingen 2019

o Period: 24 maj – 12 augusti 2019 med maximalt  1270 svar
o www.ekero.se 736 svar, Facebook 439 svar,  Infomentor 96 svar

o Aktiveras av respondenten själv 
genom att klicka på länk.

http://www.ekero.se/


Om analysen
Utvärderingen 2019

I denna rapport fokuserar vi på:
oHelhetsperspektiv
oBeteende
oIdentifiera krav
oInspiration
oAnalys baserad på demografiska data: geografi, kön, ålder och besöksfrekvens
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Sammanfattning

Sammanfattning



Sammanfattning
2019Sammanfattning

• Motionssim är överlägset den viktigaste funktionen i Ekerös framtida badhus enligt 
respondenterna. Hela 82% har angett detta alternativ.

• På andra och tredje plats kommer undervisningsbassäng, 43%, som bastu, 41%, följt 
av Vattenlek, 33%.  Bland svaren på vad man uppskattar med andra simhallar 
återkommer ofta att de är bra för att de har ett utbud som passar många.

• Andra aspekter av betydelse för att besöka badhuset är främst Renhållning och 
sanitet, 67% (två tredjedelar av respondenterna). Rent och fräscht dyker också upp 
bland svaren till varför en viss simhall är uppskattad.

• På andra och tredje plats ser vi Vatten- och lufttemperatur, 51%, samt Generösa 
öppettider med gott om fria tider.

• Bil/motorfordon, 63% är överlägset som transport till badhuset, men i snitt 45% kan 
också tänka sig cykla, promenera eller åka buss. 



2019

Användaröversikt



Profil– Besöksfrekvens badhus
2019Om användarna

Hur ofta skulle du säga att du besöker ett badhus? Bas: 1270



Profil - Geografi
2019Om användarna

Jag bor på:  Bas: 1246

Annan plats: (27 svar)

o Helgö 29%

o Bromma 19%

o Stockholm 7%

o Järfälla 7%

o Övriga 38%



Profil - Kön
2019Om användarna

Kön:  Bas: 1242



Profil - Ålder
2019Om användarna

Kön:  Bas: 1243



Profil – Plattform
2019Om användarna

Bas: 1270



Sammanfattning – Användaröversikt
2019

• Drygt hälften av respondenterna, 54%, besöker ett badhus mer frekvent, vilket är minst 
en gång per månad.

• Ca 6 av 10 respondenter, 58%, bor på Ekerö. En tredjedel, 34%, bor på Färingsö.

• Kvinnor dominerar bland respondenterna med 65%. Under 1% anser sig inte identifiera 
sig med något av könen.

• Drygt hälften, 56% är i åldersgruppen 35-50 år. Totalt 83% av respondenterna är äldre 
än 35 år.

• Majoriteten av respondenterna, ca 8 av 10, svarade på enkäten via mobiltelefon.

Om användarna



Om framtida badhuset 2019

Om det framtida badhuset



Viktiga funktioner för framtida badhus
2019Om framtida badhuset

Vilka av följande funktioner är skulle vara viktigast för dig i Ekerös framtida badhus? Bas: 
1269



Andra viktiga aspekter för framtida badhus
2019Om framtida badhuset

Vilka andra aspekter kommer vara viktiga för dig när du besöker Ekerös framtida badhus? Bas: 
1268



Annat viktigt vid besök
2019Om framtida badhuset

Vad annat kommer du tycka vara viktigt när du besöker Ekerös framtida badhus? Bas: 41

o Bygg inte för dyrt (35%)
o Tävlingsverksamhet (15%)
o Lek/äventyr (15%)
o Handikappanpassat/tillgänglighet/rehabilitering (13%)
o Anpassade målgruppstider (1%)
o Könsneutralt omklädningsrum (1%)
o Övrigt (15%)



Transport till och från badhuset
2019Om framtida badhuset

På vilka sätt vill du kunna ta dig till badhuset? Bas: 1268



Sammanfattning – Om framtida badhuset
2019

• Motionssim är överlägset den viktigaste funktionen i Ekerös framtida badhus enligt 
respondenterna. Hela 82% har angett detta alternativ.

• På andra och tredje plats kommer undervisningsbassäng, 43%, som bastu 41%, följt av 
vattenlek, 33%.

• Närmare var fjärde besökare, 24%, anser att det är viktigt med tillgång till kafeteria.

• Andra aspekter av betydelse för att besöka badhuset är främst renhållning och sanitet, 
67% (två tredjedelar av respondenterna).

• På andra och tredje plats ser vi vatten- och lufttemperatur, 51%, samt generösa 
öppettider med gott om fria tider, 50%.

• Även säkerhet, 33%, samt miljötänk, 32%, får anses vara prioriterat, då närmare en 
tredjedel av respondenterna har markerat detta. 

Om framtida badhuset



Sammanfattning – Om framtida badhuset
2019

• Annat relevant för ett badhus som lyfts upp är tävlingsverksamhet, lek/äventyr samt att 
det är tillgängligt för funktionshindrade. 

• Bil/motorfordon, 63%, är överlägset som transport till badhuset, men i snitt 45% kan 
också tänka sig cykla, promenera eller åka buss. 

Om framtida badhuset



Om framtida badhuset 2019

Andra bra badhus enligt respondenterna



Andra bra badhus
2019Om framtida badhuset

Kan du nämna ett badhus du besökt som du tycker är riktigt bra och vad det är som gör den speciell? Bas: 741

o Åkeshovs simhall (33%) – Fräscht. Flera bassänger/bassäng för alla. Lekavdelning.
o Sundbybergs simhall (9%) – Motionssim, undervisning och lek. Många användningsområden.

o Eriksdalsbadet (6%) – Fokus på simning och simträning. Separata avdelningar.
o Gustavsberg (2%) – Äventyr och motionssimdel. Rent och fräscht.
o Fyrishov (2%) – Inbjudande miljöer. Utrymmen och funktioner för de flestas behov.
o Järfälla (2%) – Fräscht. Fullt med aktiviteter.
o Husbybadet (2%) – Något för alla. Bokningssystem.

o Vällingby (2%) – Bra kombination av bassänger och en superfin barnavdelning.
o Kokpunkten (2%) – Nytt och fräscht. Allt finns.
o Sydpolen (1%) – Finns något för alla.
o Tyresö (1%) – Vattentemperatur.
o Övrigt (38%) 



Sammanfattning – Andra bra badhus
2019

• Åkeshovs simhall är en klar favorit. En tredjedel av respondenterna har uppgett denna 
simhall. Dels för att det är nyrenoverat och därmed fräscht, och dels enligt E-Space 
antagande för att den ligger närmast Ekerö. 

• Sundbybergs simhall är näst mest omnämnd. Närmare var tionde besökare har angett 
denna simhall.

• Gemensamt för merparten av alla nämnda simhallar är att de är anpassade för allas 
behov. 

• Rent och fräscht är också en viktig aspekt som lyser igenom svaren.

Om framtida badhuset



Målgruppsanalys – Geografi

Ekerö, Färingsö, Övriga

2019Målgruppsanalys



Profil - Kön
2019Målgruppsanalys - Geografi

Ekerö (719) Färingsö (418) Övriga (104)



Profil - Ålder
2019

Vänligen ange din ålder

Målgruppsanalys - Geografi

Ekerö (719) Färingsö (418) Övriga (104)



Besöksfrekvens badhus
2019

Hur ofta besöker du ett badhus?

Målgruppsanalys - Geografi

Ekerö (719) Färingsö (418) Övriga (104)



Viktiga funktioner
2019

Vilka av följande funktioner är skulle vara viktigast för dig i Ekerös framtida badhus?

Målgruppsanalys - Geografi

Ekerö (722)
Färingsö (419)
Övriga (104)



2019Målgruppsanalys - Geografi

Ekerö (722)
Färingsö (419)
Övriga (104)

Andra viktiga aspekter för framtida badhus
Vilka andra aspekter kommer vara viktiga för dig när du besöker Ekerös framtida badhus?



Transport till och från badhuset
2019Målgruppsanalys - Geografi

På vilka sätt vill du kunna ta dig till badhuset? 

Ekerö (719) Färingsö (418) Övriga (104)



Sammanfattning – Målgruppsanalys Geografi
Målgruppsanalys - Geografi 2019

• Det är något fler kvinnor representerade bland de boende på Färingsö jämfört med boende 
på Ekerö och andra delar av/utanför kommunen.

• Den största åldersgruppen 36-50 år är mer representerade bland de boende på Ekerö 
jämfört med boende på Färingsö och boende på andra platser. 

• Respondenter boende på Ekerö är något mer frekventa badhusbesökare än boende på 
andra platser. 

• Motionssim som är allra viktigast får lika höga andelar i alla boendegrupper. Vattenlek och 
undervisningsbassäng är något mer viktiga bland boende på Ekerö.

• Boende på Ekerö och Färingsö uppskattar renhållning och sanitet främst. För övriga är 
renhållning så gott som lika uppskattat som generösa öppettider med gott om fria tider.

• Boende på Ekerö är mycket mer intresserade av att promenera och cykla än att 
transportera sig med bil och buss till simhallen jämfört med boende på Färingsö och övriga 
platser. 



Målgruppsanalys – Kön

Kvinna, Man

2019Målgruppsanalys - Kön



Besöksfrekvens badhus
2019

Hur ofta besöker du ett badhus?

Målgruppsanalys - Kön

Kvinna (809) Man (424)



Profil - Geografi
2019

Jag bor på:

Målgruppsanalys - Kön

Kvinna (808) Man (424)



Profil - Ålder
2019

Vänligen ange din ålder:

Målgruppsanalys - Kön

Kvinna (809) Man (424)



Viktiga funktioner
2019

Vilka av följande funktioner är skulle vara viktigast för dig i Ekerös framtida badhus?

Målgruppsanalys - Kön

Kvinna (809) Man (424)



2019Målgruppsanalys - Kön

Andra viktiga aspekter för framtida badhus
Vilka andra aspekter kommer vara viktiga för dig när du besöker Ekerös framtida badhus? 

Kvinna (808) Man (424)



Transport till och från badhuset
2019Målgruppsanalys - Kön

På vilka sätt vill du kunna ta dig till badhuset? 

Kvinna (808) Man (424)



Sammanfattning – Målgruppsanalys Kön
Målgruppsanalys - Kön 2019

o De manliga respondenterna är marginellt mer frekventa badhusbesökare än de kvinnliga.

o Marginell skillnad i åldrar mellan de manliga och kvinnliga respondenterna.

• Kvinnor och män tycker att det är lika viktigt med motionssim.

• De skillnader vi ser mellan grupperna när det gäller vad som är viktigt är vattenlek och 
undervisningsbassäng, där kvinnorna önskar det märkbart mer än de manliga respondenterna.

• Renhållning, miljötänk och säkerhet är i högre utsträckning viktiga aspekter för kvinnor än för 
män, som i högre utsträckning än kvinnor värderar att öppettiderna är generösa.

o Skillnaden mellan vilken typ av transport män och kvinnor föredrar till badhuset är marginell 
när det handlar om bil/motorfordon, buss eller promenad.

o Den mest anmärkningsvärda skillnaden mellan gruppera är cykel som transportmedel, där män 
i högre utsträckning än kvinnor vill kunna cykla till badhuset.



Målgruppsanalys - Ålder

Kvinna, Man

2019Målgruppsanalys



Besöksfrekvens badhus
2019

Hur ofta besöker du ett badhus?

Målgruppsanalys - Ålder

<35 år (211) 36-50 år (696) >51 år (335)



Profil - Kön
2019Målgruppsanalys - Ålder

<35 år (211) 36-50 år (696) >51 år (335)



Viktiga funktioner
2019

Vilka av följande funktioner är skulle vara viktigast för dig i Ekerös framtida badhus?

Målgruppsanalys – Ålder

<35 år (211)

36-50 år (696)

>51 år (334)



2019Målgruppsanalys - Ålder

Andra viktiga aspekter för framtida badhus

<35 år (211)

36-50 år (696)

>51 år (334)

Vilka andra aspekter kommer vara viktiga för dig när du besöker Ekerös framtida badhus? 



Transport till och från badhuset
2019Målgruppsanalys - Ålder

På vilka sätt vill du kunna ta dig till badhuset?

<35 år (211) 36-50 år (696) >51 år (334)



Sammanfattning – Målgruppsanalys Ålder
Målgruppsanalys - Ålder 2019

• 36-50-åringar besöker ett badhus lite mer frekvent än de övriga åldersgrupperna.

• Marginell skillnad mellan män och kvinnor i de olika åldersgrupperna.

• Motionssim är allra viktigast för den ”äldre” gruppen >51 år. Likaså bastu.

• Bubbelpool och vattenlek är viktigare för den yngre gruppen <35 år. 

• Undervisning är viktigare för gruppen 35-50 år.

• Den yngre gruppen, <35 år, värderar renhållning och sanitet högre än andra grupper. 

• Den ”äldre” gruppen värderar ljudnivå och belysning mer än vad andra grupper gör.

• När det kommer till transport är bil lite mer önskvärt för åldersgruppen 36-50 år än 
för andra. Den yngre gruppen ligger marginellt högre än övriga när det kommer till att 
promenera och cykla till badhuset.



2019

Sammanfattning och rekommendationer

Sammanfattning



Sammanfattning
Sammanfattning och rekommendationer 2019

• Drygt hälften av respondenterna, 54%, besöker ett badhus mer frekvent, vilket är minst en 
gång per månad. Respondenter boende på Ekerö är något mer frekventa badhusbesökare än 
boende på andra platser. I åldersgrupperna är det 36-50-åringar som besöker ett badhus mer 
frekvent än de övriga. Det är marginellt fler män än kvinnor som är mer frekventa besökare.

• Motionssim är överlägset den viktigaste funktionen i Ekerös framtida badhus enligt 
respondenterna. Hela 82% har angett detta alternativ. Funktionen får lika höga andelar oavsett 
var man bor. Kvinnor som män tycker det är lika viktigt med motionssim. Sett till 
åldersgrupperna är det allra viktigast för den ”äldre” gruppen >51 år. 

• På andra och tredje plats kommer undervisningsbassäng, 43%, som bastu, 41%, följt av 
vattenlek, 33%. Vattenlek och undervisningsbassäng är något viktigare bland boende på Ekerö. 
Framför allt kvinnor önskar dessa funktioner. Bastu är mer viktigt för den äldre gruppen. 
Bubbelpool och vattenlek är viktigare för den yngre gruppen <35 år. Undervisningsbassäng är 
viktigare för gruppen 35-50 år.



Sammanfattning
Sammanfattning och rekommendationer 2019

• Andra aspekter av betydelse för att besöka badhuset är främst renhållning och sanitet, 67% 
(två tredjedelar av respondenterna). På andra och tredje plats ser vi vatten- och 
lufttemperatur, 51%, samt generösa öppettider med gott om fria tider, 50%.

• Även säkerhet, 33%, samt miljötänk, 32%, får anses vara prioriterat, då närmare en tredjedel av 
respondenterna har markerat detta. 

• Renhållning, miljötänk och säkerhet är i högre utsträckning viktiga aspekter för kvinnor än för 
män, som i högre utsträckning än kvinnor värderar att öppettiderna är generösa. Boende på 
Ekerö och Färingsö uppskattar renhållning och sanitet främst. För övriga är renhållning så gott 
som lika uppskattat som generösa öppettider och gott om fria tider. Den yngre gruppen, <35 år, 
värderar renhållning och sanitet högre än andra grupper.  

• Den ”äldre” gruppen värderar ljudnivå och belysning mer än vad andra grupper gör.

• Annat relevant för ett badhus som lyfts upp är tävlingsverksamhet, lek/äventyr samt att det är 
tillgängligt för funktionshindrade.



Sammanfattning
Sammanfattning och rekommendationer 2019

o Bil/motorfordon, 63%, är överlägset som transport till badhuset, men i snitt 45% kan också 
tänka sig cykla, promenera eller åka buss. Boende på Ekerö är mycket mer intresserade av att 
promenera och cykla än att transportera sig med bil och buss till simhallen, jämfört med 
boende på Färingsö och övriga platser. Skillnaden mellan mäns och kvinnors föredragna 
transport till badhuset är marginell när det handlar om bil/motorfordon, buss eller promenad. 
Män är däremot  lite mer benägna att vilja cykla till badhuset. När det kommer till transport är 
bil som transport lite mer önskvärt för åldersgruppen 36-50 år än för andra. Den yngre 
gruppen ligger marginellt högre än övriga när det kommer till att promenera och cykla till 
badhuset.

o Åkeshovs simhall är en klar favorit när respondenterna själva får nämna en riktigt bra simhall. 
En tredjedel av respondenterna har uppgett Åkeshov. Sundbybergs simhall är näst mest 
omnämnd. Närmare var tionde besökare har uppgett Sundbyberg. Gemensamt för merparten 
av alla nämnda simhallar är att de är anpassade för allas behov. Rent och fräscht är också en 
viktig aspekt som lyser igenom svaren kring varför en viss simhall är bra.
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Appendix



Frågor

2019



Frågor
2019

o Pop Up: Ja / Nej
o Demografisk profil: Kön/Ålder/Jag bor på: /Följdfråga till Annat: Var bor du?
o Hur ofta skulle du säga att du besöker ett badhus?
o Vilka av följande funktioner skulle vara viktigast för dig i Ekerös framtida badhus?
o Vilka andra aspekter kommer vara viktiga för dig när du besöker Ekerös framtida 

badhus?
o Vad annat kommer du tycka vara viktigt när du besöker Ekerös framtida badhus? 

(Fritext)
o På vilka sätt vill du kunna ta dig till badhuset?
o Kan du nämna ett badhus du besökt som du tycker är riktigt bra och vad det är som 

gör den speciell?


