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Sammanfattning
Denna rapport sammanställer ett projekt kring den konceptuella utvecklingen av
Kristianstads nya badhus. Vi har identifierat och definierat tio innovationszoner, där de
första fem bör få större vikt. I projektet har vi arbetat utefter frågande frågeställningar:
-

Vad är nästa generations badhus?

-

Hur skapas större attraktionskraft i badhus?

Vi anser att dessa zoner tillsammans bildar framtidens badhus, och att de därmed
skapar större attraktionskraft.
Zon 1-5
Det genuina badhuset
Här belyses dem lokala värdena och kompetenser som kan skapa attraktionskraft. Vi
vill använda det unika läge mellan stad och natur där badhuset kommer ligga, och låta
Vattenriket och lokal kultur speglas i badhuset, samtidigt som badhuset kan vara en
aktiv del av staden som för utvecklingen framåt.
Mångbottnat bad
Framtidens badhus är utan tvekan byggt för att vara flexibelt och kunna
behovsanpassad. För att kunna möta nuvarande och kommande generationers behov
krävs att man noggrant ser över byggnaden, inomhusmiljön och verksamheten. På så
sätt får man inte bara en byggnad som kan stå emot tidens tand, utan även ett utbud
som ständigt är aktuellt och värdebeständigt.
Det sociala rummet
Här vill vi återföra badandet i svenska badhus. Ser man till bad runt om i världen är de
mest värdebeständiga platserna de som lyckats föra samman socialt umgänge med det
avslappnande varma vattnet. Vi vill skapa ett socialt rum i badet, där människor kan
umgås och bada, utan de aktivitetskrav som finns i övriga delar av badhuset.
Normkritisk badpedagogik
Det behov som är allra starkast hos besökarna handlar om den sociala miljön: om
badhuset inte upplevs som en trygg och säker plats går man inte dit. Zonen syftar till att
ta tillvara på outnyttjad potential som finns i personalen och som redan betalas för
idag. Detta kan göras genom att rusta personalen med kompletterande roller, nya sätt
att jobba, och verktyg för att kunna möta både dagens och morgondagens utmaningar.

Hållbarhet
Innovationszonen hållbarhet behandlar badhusanläggningen och energiproblematiken
med hänsyn till en kombination av miljö, ekonomi, och de sociala. Först då ser vi att
man kan ta ett språng i värdeskapandet och kunna erbjuda ett badhus som både är
behaglig att vistas i som det är energieffektivt i drift. En ekvation som inte går ihop
idag. Genom att kreativt utnyttja anläggningen till dess fulla kapacitet kan dessutom
nya grupper lockas till badhuset.
Zon 6-10
Badhus = växthus
Vad gäller utomhusbad i Sverige så är den kringliggande naturen minst lika viktigt för
helhetsupplevelsen som själva doppet. Detta vill vi ta vara på, och integrera naturen in i
badhuset på ett sätt som inte alls görs idag. Om man till detta lägger till att den
artificiella inomhusmiljön i badhus är perfekt för växtodling, och att detta kan skapa en
otrolig helhetsupplevelse under besöket, är det självklart att integrera både vertikala
växter och stadsodling i badet.
Mat
Ett annat område där det finns stor outnyttjad potential är restaurangen. Både
badhusets

besökare

och

näringslivet

i

Kristianstad

har

behov

av

en

god

lunchrestaurang. I dagens badhus är utbudet semesterinspirerat, med mat som
pommes frites och varma chips på menyn. Vi ser här möjligheter att helt tänka nytt
kring vad restaurangen borde servera, och fokuserar istället på en street foodinspirerad meny med snabb, enkel och nyttig mat.
Sinnenas bad
I badhus har man på senare år fokuserat alltmer på attraktioner av olika slag för att
skapa värde i upplevelsen, på bekostnad av andra värdeskapande delar av upplevelsen.
Vi vill bryta denna trend, och istället fokusera på de möjligheter som finns vad gäller
anpassning av inomhusmiljön. Med relativt enkel teknik kan man skapa en helt unik
upplevelse med fokus på sinnena.
Spontanbad
Ett av de största hindren vad gäller besök på badhus är planeringen som krävs innan
besöket. Vi vill arbeta bort i alla fall delar av detta hinder genom att underlätta för
spontanbad. Med ett aktivt arbete kring försäljning och uthyrning av badkläder och

handdukar kan man enkelt få fler Kristianstadbor att svänga förbi badhuset när andan
faller på.
Nollvision klor
Framtiden inom badhustekniken kommer utan tvekan finnas inom reningsområdet.
Klor har visat sig ha stora negativa effekter på både människors hälsa och miljön. Ett
hållbart badhus är därför klorfritt i så stor mån som möjligt. Vi vill i denna
innovationszon både jobba med ny teknik, som LED-lampor och UV-ljus, men även
med beteendemönster och då fokusera på att få besökarna att duscha bättre.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Tivolibadet i Kristianstad börjar gå mot sitt slut och ett nytt badhus ska byggas i
Näsbyområdet. I strävan efter något nytt, attraktivt, och som stärker Kristianstad
kommuns varumärke har Krinova Incubator & Science Park tilldelats uppdraget att i ett
pilotprojekt, med nationellt intresse, identifiera 1o innovationszoner rörande badhusets
utformning och innehåll, samt påbörja arbetet med en innovationsupphandling.

1.2. Uppdrag
I detta projekt levererar Krinova Team of Young professionals (ToY) tio
innovationszoner som senare ska kunna ingå i en innovationsupphandling. Därtill
ingår det även i uppdraget att föreslå hur upphandlingsprocessen fortsatt kan vara
innovationsvänlig och hur framtida kommunala upphandlingar kan främja innovation.
Med bakgrund i tidigare generationers badhus, och utvecklingen av badhus på senaste
tiden, avser projektet att ta steget mot framtidens bad. Syftet med detta är att kunna
erbjuda ett attraktivare badhus som lockar en större del av Kristianstads befolkning.
Detta genom att bidra i arbetet mot ett mer värdeskapande badhus både för befintliga
badbesökare och nya målgrupper.
Ur bakgrunden och uppdragets utgångspunkt har två utmaningar växt fram. Dessa
utmaningar ligger till grund för hela innovationsarbetet och vår process:
●

Vad är nästa generations badhus?

●

Hur skapas större attraktionskraft i badhuset?

I de tio innovationszoner beskrivs koncept eller värdeskapande funktioner som kan
utgöra nästa generations badhus.
Vidare har vi behandlat följande frågeställningar för innovationsupphandling:
●

Hur kan de identifierade innovationszonerna komma in i en framtida
upphandlings- och byggprocess?

●

Hur kan vi skapa en funktionell upphandlingsmodell för spridning av en
innovationsvänlig upphandlingsmetod?
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1.3. Syfte
Innovationszonerna som presenteras syftar till att peka på områden där det finns stor
potential för värdeökning i relation till dagens badhus. Detta görs i form av definierade
funktioner som kan ligga till grund för vidare upphandling och innovation. Syftet är
alltså inte att definiera och presentera exakta och specifika lösningar. Uppfyllningen av
en funktion är inte begränsade till endast en teknik eller lösning. Istället finns ett
designutrymme för många olika typer av lösningar. Det öppnar upp för vidare
innovation.
Genom koncepten för innovationsvänlig upphandling kan överlämningen av detta
arbete underlättas och även ligga till grund eller som inspirationsmodell för hur
framtida upphandlingar kan göras. Därtill hur andra parter (ex. byggentreprenader,
andra framtida badhus) kan bli en del av innovationsprocessen genom att tillgodose ett
identifierings- och definieringsarbete som genomförts.
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2. Metod
2.1. ToY-modellen
Projektet har genomförts med hjälp av en arbetsform som Krinova kallar ToYmodellen. ToY står för Team of Young Professionals, och namnet beskriver
grundtanken med arbetsformen. En grupp bestående av nyutbildade, unga personer
med olika utbildningsbakgrund sätts samman för att under 10 veckor ta sig an en
utmaning. Tanken är att de inte ska begränsas av erfarenhet från “verkligheten” utan
istället med öppna sinnen sätta sig in projektet och våga ställa de stora och ibland
obekväma frågorna.
Processen kan delas upp i tre faser: insiktsarbete, idégenerering och en designfas.

Insiktsarbete
De första fem veckorna har enbart handlat om att samla information. Med hjälp av
intervjuer och observationer har vi undersökt vad olika typer av badhusbesökare, både
föreningar och privatpersoner, säger och tycker. Vad de efterfrågar, vad som fungerar
bra eller dåligt. Vi har pratat med företag i badhusbranschen, intervjuat stadsplanerare,
ljus- och ljuddesigners och experter på badhusets drift och underhåll. Vi har gjort
studiebesök på olika badhus och varit betalande badande gäster. Vi har undersökt hur
badhus idag ser ut och fungerar och tittat på vad som händer både i Sverige och i
världen. Samtidigt har vi också tittat bakåt för förstå vad ett badhus innebär och sett
Kristianstads nya badhus ur ett historiskt perspektiv. Vår grundtanke har varit att se
badhuset från så många olika perspektiv som möjligt och inte endast ur en tekniskt
eller ekonomisk synvinkel.

Idégenerering
Efter detta grundarbete följde tre veckor av idégenerering. Baserat på alla behov vi
samlat på oss satte vi oss ner och skapade förutsättningar för att genera idéer inom
olika områden. Med hjälp av olika brainstorming-verktyg och andra metoder
genererades så många olika idéer som möjligt. I denna fas hade idéerna den enda
gemensamma nämnaren att de på något sätt skulle handla om bad eller badhus.
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Designfas
I den sista fasen handlade det om att kategorisera och analysera våra olika idéer, en
urvalsprocess där syftet var att se vilka idéer som var rimliga att jobba vidare med. Vi
grupperade våra olika idéer och kunde på så sätt identifiera de zoner vi ansåg var mest
värdeskapande. Efter återkoppling och validering från olika experter och de
målgrupper och intressenter vi initialt talat med har vi sedan identifierat och definierat
10 innovationszoner som nu presenteras i denna rapport.

2.2. Teori
Under teori beskrivs det kort om det teoretiska ramverket som legat till grund för
arbetets praktiska utformning. ToY-modellen processen ligger utanför denna
omfattning på en högre nivå.

Framtagning av produkter och tjänster - design av värdeerbjudande
Osterwalder et al.1 beskriver framtagningen av en produkt eller tjänst som en process
från identifiering och förståelse över målgruppers behov, till att hitta lösningar med
kopplingar till dessa behov. Vidare följer ett konceptutvecklingsarbete i form av test av
funktioner, samt verifiering och validering mot målgrupper. Slutligen ska koncepten
förbättras och färdigställas. Processen i sin helhet pågår fortlöpande och i flera cykler.
Målgruppernas behov är centrala genom hela processen och ligger hela tiden till grund
för arbetet. Utifrån denna teori planeras och utförs större delen av det praktiska
arbetet.

Design av affärsmodell
Affärsmodeller beskrivs enligt Osterwalder et al.2 som en samling av nio komponenter
varav ett är värdeerbjudandet, dvs. en produkt eller tjänst. De andra delarna beskrivs
som

kundsegment,

distributionskanaler,

kundrelationer,

inkomstkällor,

nyckelresurser, nyckelaktiviteter, samarbeten, och kostnadsstruktur. Alla delar blir till
en affärsmodell.
Osterwalder et al. menar att en produkt eller tjänst utgörs av en kontext med de övriga
komponenterna. Alla dessa aspekter bidrar till att en produkt blir lyckad på

Osterwalder et al., How to Create Products and Services Customers Want, 2015.
Osterwalder et al., Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and
challengers, 2013.

1

2

4

marknaden. De är därför alla viktiga aspekter att ha i åtanke vid utvecklingen av
koncept.
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3. Badhus genom tiderna
För att förstå den typen av badhus vi ser idag har vi valt att kortfattat undersöka
badhus och badandet genom tiderna. Det finns många olika typer av traditioner och
kulturer knutna till vatten och bad runt om i världen.
Syftet är inte att redogöra för alla, men att vidga perspektivet och se badandet ur ett
historiskt perspektiv. Detta med hjälp av några exempel och olika typer av badhus. Vi
börjar i antikens Grekland och rör oss genom historien fram till idag och Tivolibadet i
Kristianstad.

3.1. Antiken
I antikens Grekland omkring 500 f.Kr. ansågs vatten ha medicinsk nytta för både kropp
och själ. Det byggdes stora anläggningar där badbassänger, gymnastiksalar, matställen
och bibliotek samsades. I varje stad fanns minst en sådan multi-anläggning. De
fungerade som en mötesplats där man träffades och höll både informella och formella
möten.
Romarna inspirerades av grekernas kultur och deras syn på vatten och byggde
storstilade badhus runt om i världen. Det sägs till exempel att Pantheon i Rom, uppfört
omkring år 120, först var tänkt som ett badhus. Att kunna bada dagligen ansågs som en
rättighet, även för slavar, vilket visade hur viktigt badet var. Med hjälp av tekniska
innovationer förfinades badhusen. Nu kunde både badhusen och bassängerna värmas
upp med hjälp av cirkulerande varmluft. I samband med det romerska rikets expansion
spreds även badhusen runt om i världen.3

3

Shenet, Badandet i äldsta tid, senast uppdaterad: 2011-01-13;
Nationalencyklopedin, bad - uppslagsverk, hämtad 2016-03-29
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Romerskt badhus i Bath, England, FOTO: David Ilife.4

3.2. Ridderlig konst och badstugor
Under medeltiden i Europa var simkonsten en av de sju ridderliga konsterna. Att vara
simkunnighet var högt ansett. De högre klasserna i samhället badade och simmade
gärna vilket ledde till att detta ideal spreds sig även till andra samhällsklasser.
På 1500-talet utvecklades brunnsorter runt om i Europa. Orter och bad i anslutning till
vad som ansågs vara brunnar eller källor med helande vatten. Att dricka och bada i
vatten från dessa brunnar var ett universalmedel för att bland annat bota sjukdomar.
Här fanns även en gemensamhet över klassgränser. Brunnsvatten var något alla skulle
få ta del av. Alla var lika inför hälsobrunnen och välkomna, badet var en demokratisk
plats.
Runt om i Europa började nu även en annan typ av badhus som kallades badstugor att
utvecklas. Det finns likheter till de antika multianläggningarna men med mindre fokus

4

Foto: David Ilife, license: CC-BY-SA 3.0.
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på fysiskt aktivitet. Badstugorna var populära samlingsplatser i städerna och kan
närmast liknas vid dagens krogar, fast i vatten. Här kunde man äta och dricka gott,
umgås och lyssna på uppträdande sångare. Det sociala stod i fokus snarare än hygien
och renlighet. Att umgås och vara i vattnet var det centrala.
Runt år 1600 var de flesta badstugor stängda i Europa och Sverige. Bad i det fria
förbjöds av kyrka och stat. Att bada ansågs omoraliskt, farligt och okultiverat vilket
ledde till att simkonsten glömdes bort och en smutsålder runt om i Europa.5

Badstuga i Tyskland.6

5 Shenet, Badandet i äldsta tid, senast uppdaterad: 2011-01-13;
6 Peter Carl Geißler: "Leiden und Freuden im Bade Leuck", 1872.
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3.3. Hamam
Hamam eller turkiskt bad är ett ångbad eller bastubad. Baden utvecklades i anslutning
till moskéer och gav en möjlighet att tvätta sig innan fredagsbönen. Byggnaden är
karaktäristiskt utformade med kupoltak.
Besökarna i ett Hamam badar i två olika avdelningar som är uppdelade efter kön. Badet
följer en viss procedur i olika steg. Det inleds med ett ångbad följt av massage och
skrubbning som utförs av en så kallad badmästare. Avslutningsvis väntar vila och kaffe.
Då det anses orent att doppa sig i stillastående vatten finns inte pooler att doppa sig i.
Istället flödar vatten i öppna kar.7

3.4. Fyra generationer av olika badhus
I förstudien som tagits fram åt Kristianstads kommun av PreDevo AB beskrivs den
moderna badhustraditionen i Sverige i fyra generationer.8 Vi har använt oss av denna
uppdelning och adderat ytterligare aspekter vi finner intressanta för att synliggöra hur
utvecklingen sett ut framtill dagens badhus.

Generation 1: Hygien
Den första generationens badhus började ungefär i slutet av 1800-talet. Ett badhus
kunde innebära ett hus med ett gäng badkar uppställda. Fokus låg på renlighet och
hygien då rinnande vatten fortfarande saknades i många hem.

Generation 2: Simning
I nästa generations badhus finns även en avlång bassäng, ofta 25 m. Nu har fokus
flyttats till motion och simkunnighet. Simskoleverksamhet kan nu flyttas in från sjöar
och föreningslivet börjar nu även använda badhusen. Detta sammanfaller med
folkhemsbygget som pågår i Sverige. Det skapas ett ideal kring simkunnighet. Som
svensk ska man vara renlig, frisk och hålla igång kroppen. Man ska också vara
simkunnig - en god medborgare är en simborgare.9

Wikipedia: Turkish bath, hämtad 2016-03-29;
Nationalencyklopedin, hamam, hämtad 2016-03-29.
8 PreDevo AB, Förstudieanalys för nytt badhus i Kristianstad, 2015.
9 Johansson, Ella, Vetenskapsradion Forum: En god simborgare, Sverigesradio P1, 24 maj,
2010.
7
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Det byggs många badhus i Sverige och ett badhus ses närmast som en samhällsservice.
1957 byggs Tivolibadet i Kristianstad och man tömmer stadskassan för att bygga
framtidens badhus. Tivolibadet blir en föregångare och snart byggs det kopior runt om
i landet.

Generation 3: Äventyr
Under 80-talet hårdnar konkurrensen om besökare mellan badhus men också med
andra fritidssysselsättningar. Detta ledde till badhusen började innehålla nya
attraktioner som rutschkanor och vågmaskiner och en era med äventyrsbad tog vid.
Man ville även locka med kringverksamheter som gym och solarium.

Generation 4: Fler attraktioner
Idag befinner sig de flesta av badhusen i generation fyra. Här tas mer av ett
helhetsgrepp om upplevelsen. Badhusen adderar gym, friskvårds möjligheter, en relaxeller spaavdelning med tillhörande servering. Det byggs även in fler och nya typer av
attraktioner som klätterväggar, högre rutschkanor med blinkande lampor och
vildforsar med plastväxter på sidorna. Det byggs stora och dyra badkomplex med något
som ska tilltala alla.
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A. Innovationszoner
Värdeperspektiv
Under vårt insiktsarbete har vi sett att det oftast är helhetsupplevelsen som avgör om
badgästen känner sig nöjd eller mindre nöjd efter sitt besök vid badhuset. Det finns en
stark koppling mellan upplevelse och värde för badgäst.
Sett till utvecklingen av moderna badhus dem senaste åren finns det en stor tilltro till
att nya attraktioner är det primära sättet att skapa mer värde för badgästerna.
Attraktioner har varit i fokus och det är den riktning som badhusutvecklingen gått på
senaste tiden. Det kan exempelvis vara att bygga in ett spa, massage, en frisörsalong,
eller en två meter högre vattenrutschkana än grannkommunen.
Det finns många andra aspekter som skapar en upplevelse och värde för badgäster än
just attraktioner där fokus ligger mycket idag. Andra aspekter är till exempel stämning,
skötsel, priset, gestaltning, materialval, bemötande, temperatur och många fler.
Sett till det värde kontra investering man får ut av att fortsätta satsa på attraktioner ser
vi genom insiktarbetet har börjat bli relativt låg. Alla bygger nya attraktioner och det
har kommit till en gräns där värdet som erhålls har mättats av. Badhus av generation 4
kan ses börjar gå mot sin topp. Man får med andra ord liten nytta per spenderad krona
i att fortsätta på detta spår.

Figur 1: Illustrerad värdekurva. Värde för badgäst i relation till investeringskostnad. Utveckling
av badhus i linje med nya attraktioner och generation 4 har börjats mättas av marknadsmässigt.
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Figur 2: Illustrerad värdekurva. Värde för badgäst i relation till investeringskostnad. Fokus för
innovationszonerna är områden eller aspekter där mycket värde kan erhållas till en relativ låg
investering.

Innovationszonerna bygger vidare på andra spår där det har identifierats stora
värdeskapande möjligheter istället för att fortsätta i samma spår med nya attraktioner.
Med andra ord områden där det sett till behov finns mycket att hämta hem i form av
värde, och till en förhållandevis låg investering. Stor nytta per spenderad krona.
Projektet presenterar härmed tio innovationszoner, varav de fem första har haft större
fokus i projektet, och där de fem sista kan ses som en utfyllnad. Alla tio zoner har ingen
inbördes ordning sett till prioritet.

1. Det genuina badhuset - använda lokala värden och
kompetenser för starkare attraktionskraft
1.a. Bakgrund
En utterfamilj lockar besökare från när och fjärran till Naturum trots att utter är en
frekvent gäst i mer än halva Sverige. Människor väntar i förmiddagssolen för att få en
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glimt av djuret, och man får köa för att använda kikarna inomhus. Samtidigt passar de
på att njuta av den vackra miljö som Vattenriket erbjuder.
Kristianstads nya badhus kommer byggas på en helt unik plats, i gränsen mellan staden
och naturen. På ena sidan finns drivet företagande, Högskolan Kristianstad och
expansiva Näsbyområdet. På andra sidan breder sig Vattenriket ut med betesmarker,
fågelliv och Kristianstads silhuett i vyn. Tåget svischar förbi i fjärran på sina upphöjda
vallar och i horisonten syns skogen där mer kuperad terräng tar vid. Havsörnar, uttrar,
svanar, tranor, kungsfiskare. Solljus i dis, regnbyar, snöstorm, sol som steker. På första
parkett med denna unika naturupplevelse på scenen. Ett helt unikt läge för ett badhus.
Badhus och simhallar i Sverige försöker ofta skapa känslan av att vi befinner oss någon
annanstans. På en semesterstrand på varmare breddgrader, i en exotisk djungel eller en
nöjespark i Florida. Plastväxter, iscensatta djungelmiljöer och starka färger hjälper oss
på vägen. Den varma och fuktiga miljön, kioskens utbud med mjukglass och korv med
bröd och serveringens plaststolar bidrar också till stämningen. Vi luras att tro att vi är
någon annanstans.
Som “undercover-turister” gick vi in på turistbyrån i Kristianstad och bad om tips på
hur man ser det bästa Kristianstad har att erbjuda på en eftermiddag. Vi tipsades först
och främst att besöka Naturum, “redet i vassen”, och försöka se en glimt av uttrarna.
Även den välbevarade kyrkan och det nya köpcentret Boulevard stod med på listan,
men det var Naturum som stod högst upp på listan.
Hur kan de värden som Vattenriket och Kristianstad redan har införlivas i badhuset? Är
det möjligt att konkurrera på ett annat sätt än att bygga upp en konstgjord scenografi
som försöker efterlikna våra semesterdrömmar? Vår vision är att konkurrera med dessa
starka, lokala värden genom att använda och lyfta upp vad som redan finns i
närområdet för att skapa en unik upplevelse på plats i Kristianstad.

1.b. Utmaningar
Badhusen runtom i Sverige har utvecklats på i princip samma sätt, och i samma
riktning. Oberoende av vilket badhus man än går till, så vet man ungefär vad man har
att förvänta sig vad gäller upplevelsen. Det som kan variera är badhusets ålder, och till
vilken grad kommunen har fokuserat på att bygga attraktioner. Badhus runt om i
landet stöter alltså på liknande problem.
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En av de största utmaningarna för svenska badhus är den långa traditionen av att
fokusera

på

fysiska

attraktioner,

snarare

än

byggnaden,

omgivningen

och

verksamheten. I badhusens marknadsföring framhålls den nyaste och värsta
rutschkanan, största anläggningen eller mest njutfulla spaupplevelsen. Själva
byggnaden i sig eller hur byggnaden införlivats i miljön är sällan något av intresse. De
värden som redan finns i närheten av badhus tenderar att glömmas bort. I vårt arbete
har vi har dock sett en början på förändring, som vi gärna vill bygga vidare på:
Hylliebadet i Malmö marknadsförs som det mest energieffektiva badet10 och
Högevallsbadet i Lund stoltserar med att vara ett av de första HBTQ-certifierade
badhusen i Sverige11.
Den likriktade utvecklingen har även lett till att lokal kunskap och värden har glömts
bort och inte åskådliggjorts tillräckligt. Ett exempel på lokal expertis som borde
införlivas och lyftas upp är det faktum att personalen på Tivolibadet är bastuexperter,
och att deras konceptuella lösning kring aufguss är unik. Ett annat exempel på när
lokal kultur inte införlivas i badet är just valet av plats för badhus: alltför ofta ses
platsen som något man ska ta sig till, snarare än något med värde i sig. För
Kristianstads del innebär detta att det är viktigt att se till de behov och möjligheter som
finns i och med platsens läge i både stad och natur.

1.c. Koncept
Badhuset förmedlar det som är unikt med Kristianstad och platsen i sig. Detta kan
synas i både i verksamheten och i byggnaden.

Naturen
Vi vill sammanlänka in- och utsidan av badhuset och både göra badhuset till en naturlig
del av platsen, och låta naturen speglas i byggnaden. I detta ser vi Naturum som ett
exemplariskt exempel. Vattenriket med sin speciella miljö och spektakulära besökare
som havsörn, utter, kungsfiskare och mal kan sätta sin prägel genom stora mosaiker,
interaktiva

vattenupplevelser

och

pedagogiska

vattenlekar

med

fokus

på

naturupplevelser. Med inspiration från Naturum kan även kikare och utsiktsplatser
användas för betrakta naturen utanför. Stora panoramafönster där naturens skådespel

10
11

Malmö Stad, Miljö, hämtad 2016-03-24. hämtad: 2016-03-24
Högevall Lund, HBTQ på Högevall, hämtad: 2016-03-24
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släpps in med milslång utsikt, tranornas skådespel på våren och havsörnar seglande
över det karga vinterlandskapet.
Material eller kunskaper starkt förknippade med Kristianstad och omgivningen skulle
också kunna användas i gestaltningen av byggnaden. Självklar inspiration är
korsvirkeshus, den världskända diabasen från Lönsboda och kalksten från närområdet.
Mat producerad i regionen kan återspeglas i vad som serveras i badhuset. Det kan
handla om specialiteter, små producenter och lokala smaker från närområdet och
Skåne.

Samverkan
Vi vill att lokal kompetens tas tillvara och utnyttjas i badhuset. Närheten till HKR gör
att deras utbildningar och studenter kan användas i verksamheten genom antingen
specialutbildningar knutna till badhuset eller verksamhetsförlagd utbildning i
badhuset. Genom att se badhuset som en mötesplats med utvecklingspotential - kanske
kan Kristianstad bli ett nytt centrum för vårdutbildning vad gäller skador som kan
uppstå i vatten? - kan badhusets värdeskapande potential öka. Det lokala näringslivet
kan genom en samverkansplats också ses som besökare till badhuset för att använda
anläggningen på olika sätt.

Del av staden
Ett besök på ett badbesök idag innebär ofta att man tar sig till badhuset, badar och har
en trevlig upplevelse med vänner eller familj för att sedan åka hem. Badhuset blir en
destination och platsen i sig erbjuder sällan något mer, det finns ofta ingen anledning
att stanna. Platsen i sig ses inte som värdefull.
Det vi kan se är att platsen där Kristianstads badhus ska ligga har extremt mycket
värde. På samma sätt som vi vill göra badhuset till en del av Vattenriket vill vi därför att
badhuset också ska vara en aktiv del av staden och bidra på mer än ett sätt. Genom att
göra badhuset till en del av promenadstråket i Vattenriket, där promenaden kan
avslutas med en fika på badhusets tak-café, eller driva en attraktiv lunchrestaurang för
de lokala företagarna, skapas dragningskraft till badhuset. Detta bidrar stort till att lyfta
både närområdet och Kristianstad som helhet.
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1.d. Slutsats
Sammantaget kan sägas att det finns enormt stor värdepotential i att bryta den
utvecklingskurva som samtliga svenska badhus har följt. Om man istället för att bygga
ännu ett Hawaii-inspirerat bad med plastpalmer och varma chips ser till de lokala
värdena och möjligheterna, delvis vad gäller omkringliggande natur men även
näringsliv, historia och kultur, kan man skapa ett bad som inte bara speglar stadens
profil, utan även blir en aktiv del av dess utveckling. Varför inte sticka ur konkurrensen
med det som redan finns på plats och gör Kristianstad unik?

2. Mångbottnat bad - flexibelt och
behovsanpassat
2.a. Bakgrund
Ett badhus förknippas med höga kostnader, både i investering och drift. Det är en svår
process med många aspekter att ta hänsyn till. Den komplicerade byggprocessen och
den artificiella inomhusmiljön gör att badhus räknas till en av de mest avancerade
typer av byggnader som byggs idag. Det krävs och efterfrågas expertkunskap och
erfarenhet om byggnadsprocessen.
Den beräknade livslängden för ett nybyggt badhus i Sverige idag är runt 30 år. Efter
detta krävs renovering eller ombyggnation, eftersom inomhusmiljön är väldigt
påfrestande på material och konstruktioner. Detta kan vi se tydligt idag: kommunala
badhus och simhallar byggda på 1980-talet runt om i landet står inför omfattande
renoveringar.
Detta har resulterat i att badhusutvecklingen på många sätt stannat av. Vasst
formulerat kan man säga att badhus idag byggs för att långsamt dö i 30 år, för att då
renoveras och uppdateras innehålls-, teknik- och byggnadsmässigt. Vi är övertygade
om att tiden är mogen för ett mer flexibelt sätt att tänka kring badhuset i stort.
Med det mångbottnade badet vill vi skapa ett badhus som kan anpassa sig till framtida
utmaningar och behov, både ur ett teknisk och socialt perspektiv. Badhuset ska inte
behöva rivas för att förändras, det ska vara byggt med plats för förändring. Med en mer
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flexibel inställning till både byggnadsprocessen och driften kan vi få ett badhus som
håller längre, är bättre anpassat till olika målgruppers behov, och skapar en unik
upplevelse för besökarna. Detta har naturligtvis flera positiva konsekvenser, men
kanske främst miljömässiga och ekonomiska.

2.b. Utmaningar
Olika föreningar och besökare har ofta starkt skilda behov vad gäller inomhusmiljön.
Dessa behov gör att verksamheter begränsas till att bara använda vissa specifika
bassänger vilket leder till en konkurrenssituation om exempelvis tider. I äldre badhus
är det mycket komplicerat och ibland helt omöjligt att anpassa miljön och tillgodose
dessa skiftande behov. I vårt arbete har vi stött på följande utlåtanden från olika
intressenter:
●

Ljud – badvakter och simlärare har svårt att göra sig hörda på grund av en
slamrig ljudmiljö. Ljud och rörelse från andra besökare stjäl uppmärksamhet
under simskolans genomgång och gör det svårt för barnen att fokusera.
Besökare som vill ha en trevlig stund med sin familj störs av tjo och tjim från
lekande ungdomar och skrikande röster från vattenrutschbanan.

●

Ljus – när simskolan tränar ryggsim och att flyta blir barnen många gånger
bländade av solljuset från fönstren. Babysim och motionssim vill gärna ha
dämpad belysning medan tävlingssimmare vill ha stark ”tävlingsbelysning”.

●

Temperatur - tävlingssimmare vill ha svalare temperatur på både vatten och
luft än ”nöjesbadare”.

●

Storlek - olika idrottsföreningar har strikta krav på bassängstorlek för att kunna
bedriva sin verksamhet och anordna tävlingar, och är därmed väldigt beroende
av detta för att överhuvudtaget kunna existera.

●

Djup - för vissa aktiviteter, såsom UV-rugby och simhopp, krävs ett djup som
utestänger andra grupper.

Den komplicerade och dyra byggprocessen leder till att misstag i byggprocessen,
uppdateringar och förändringar av byggnad och interiör blir dyra och svåra att klara
upp. Detta gör att föråldrad teknik och daterat utbud kan leva kvar och badhuset
upplevs som mindre värda i jämförelse med nyare byggnader. Dagens byggnadsprocess
är mycket sårbar: det ställs mycket höga krav på beställaren som måste veta exakt vad
badhuset ska innehålla, vilken typ av verksamhet som ska bedrivas, hur stora bassänger
som behövs, redan i inledningsfasen. Detta, tillsammans med den höga kostnaden, gör
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att de involverade parterna blir mindre benägna att prova nya saker och ta risker vilket i sin tur har lett till att utvecklingen har avstannat.
Idag används ofta vad vi valt att kalla en tredelad budget för ett badhus: 1.
investeringskostnad, 2. driftskostnad 3. personalkostnad. Denna uppdelning bidrar till
den statiska synen på badhus. Den första investeringskostnaden kommer in i badhuset
inledningsvis, som en stor summa, vilket gör att det är då utbud och verksamhet
bestäms.

2.c. Koncept
Att arbeta med flexibilitet i samband med badhus skulle kunna innebära en mer
dynamisk syn på både byggprocessen och verksamheten. Vi har valt att belysa detta lite
mer i detalj med hjälp av följande koncept.

Bygga efter hand och efter behov
Istället för att hela badhuset och allt innehåll byggs och definieras från början inreder
man badhuset efter hand. Likt hur man som student med få ägodelar flyttar in i sin
första lägenhet. Man ser efter vad som behövs, var det finns plats och vad ekonomin
tillåter. Detta leder till att upplevelsen på badhuset kan förändras beroende på vad
besökarna efterfrågar.

Modulärt badhus
Varje komponent i badhuset (bassänger, duschar, attraktioner, inredning, restaurang
osv.) kan bytas ut efter hand. Istället för att ses som en statisk, permanent byggnad kan
badhuset ses som ett skal, något som sätts samman och skapas av alla delar
tillsammans. Detta gör att attraktioner som rutschkanor kan bytas ut, lånas in, hyras
istället för att investeras i. Även reningssystem och ventilation kan med detta tänk
bytas ut för att möjliggöra för nya typer av teknologi och matcha framtidens hårdare
miljökrav.

Flexibla bassänger
Med den nya typen av flexibla bassänger med höj- och sänkbar botten och skjutväggar
kan varje verksamhet modifiera storleken på bassängerna efter sina speciella önskemål.
En större bassäng kan delas upp i flera mindre och djupet varieras. En strömbassäng
utformad för simträning kan med några knapptryckningar plötsligt bli en bubbelpool
med trivsamma bubblor och behaglig temperatur. Den 5 meter djupa bassängen där
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dykklubben tränar kvällstid kan på förmiddagen vara simskolebassäng och på
eftermiddagen en träningsbassäng för undervattensrugby.

Anpassningsbar inomhusmiljö
Med befintlig teknik skulle även miljön kunna förändras och skräddarsys för
verksamheternas speciella behov. Temperaturen på både luft och vatten, samt ljud- och
ljusmiljön skulle med enkel teknik kunna ändras och modifieras. Även planlösningen
på land skulle kunna genomgå samma förändringar. För att möta samtidens nya krav
och förändrade normer kan flexibla omklädningsrum i varierande storlek öppnas och
stängas beroende på antalet besökare och deras preferenser. Med ett genomtänkt
arbete kring fönster och avskiljare kan restaurangdelen exempelvis öppnas upp
sommartid för fågelsång och en svalkande vind.

Aktiviteter och varierande utbud
Ett säsongsbetonat tankesätt kring aktiviteter och utbudet i badhuset som följer året
och säsongen kan skapa mer värde, eftersom badhuset inte används fullt ut året om. Ett
besök på badhuset sommartid innebär säkerligen inte samma sak som på vintertid. På
vintern kan utomhuspoolerna användas som isrinkar för skridskoåkare. På badhusets
sluttande tak kan det anläggas en backe som möjliggör pulka och skidåkning i det
annars så platta landskapet.
Badleksaker idag är tänkta som stöd vid simning eller lek upp till man når tidiga
tonåren. Badet skulle kunna innehålla leksaker utan förutbestämd funktion.
Användaren skapar sin leksak efter sina önskemål: vattenmöbler för familjer så alla får
plats, ett flytande bord där man kan samlas för ett parti vattenschack eller en flytande ö
för kompisgänget i varmvattenbassängen. Den offentliga bassängen blir plötsligt en lite
privat sfär med leksaker som avgränsningar.

Föränderlig verksamhet
Om vi vill skapa dessa värden i ett badhus krävs att detta sätt att tänka även finns och
genomsyrar verksamheten. Det måste finnas utrymme och en vilja till förändring. Ett
motionsbad idag kanske inte måste användas på samma sätt om tio år. Vi förespråkar
en flexibilitet i utbudet. Det blir viktigt att konstant våga ifrågasatta vad som erbjuds
och även se över affärsmodellen. Privata aktörer måste ofta vara mer lyhörda, och är
generellt bättre på att uppdatera sitt utbud för att hålla sig a jour med utvecklingen och
besökarnas behov. Det funkar inte att ha ett visst utbud vid invigningen tills dess att
byggnaden rivs.
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Det är alltså viktigt att organisationen i badhuset kan anpassa sig till förändringar i
omvärlden. Med en organisationsstruktur som uppmanar till kreativitet och
nytänkande kan badhuset överleva på längre sikt. Här är det även viktigt att kunna
kritisera vedertagna sanningar. Finns det exempelvis någon möjlighet att erbjuda
privatpersoner och företag att hyra en simbana, på samma sätt som man gör en
bowlingbana? Eller kan badhuset kanske tömmas på sommaren för att användas som
tennisbanor, eller skateboardpark? Tar man med sig detta sätt att tänka tidigt in i
processen, och behåller det genom hela driften, kan badhuset få betydligt fler
användningsområden och värdeskapande funktioner än dagens institutioner gör.

2.d. Slutsats
Genom att införliva dessa tankar om det mångbottnade badet skulle badhuset på lång
sikt överleva flera generationer genom att vara mer flexibelt och kunna anpassa både
byggnad, utformning och utbud efter framtidens krav och behov. På kort sikt skulle det
innebära att i samma bassäng kan en simklubb träna på förmiddagen i starkt ljus,
kallare vatten, och på eftermiddagen är miljön anpassad till babysim med grundare
bassäng, annan belysning och varmare temperatur på både luft och vatten. Genom att
göra bassängerna mindre begränsade i sina användningsområden får badhuset större
beläggning och möjliggör för fler besökare att ta del av dess utbud.

3. Det sociala rummet - med plats för bad
3.a. Bakgrund
Det finns ett flertal exempel på badhus som inte bara har överlevt tidens tand, utan har
frodats under de senaste århundraden. Ett exempel på detta är de olika baden i
Budapest. Hit har folk vallfärdat från hela världen i århundraden, och kommer fortsätta
att göra detta så länge badhusen står.
Vad är det då i dessa badhus som gör dem så oerhört värdebeständiga? I vårt arbete har
vi identifierat två aspekter av dessa badhus som tillsammans skapar detta starka värde.
Den första aspekten är den mänskliga upplevelsen av varmt vatten. Att vistas i det
varma vattnet har genom alla tider setts som både helande och renande - men kanske
framförallt är det väldigt avkopplande.
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Den andra aspekten som skapar starkt värde i de ungerska badhusen är det sociala
umgänget med vänner och familj. Att i en avslappnad och trygg miljö kunna sitta i
vattnet och njuta av tiden med ens sällskap är ingenting som förlorar sin charm i det
första taget. Till detta vill vi lägga en frihet att kunna leka i vattnet, att själv kunna
utforska och tolka vad man vill göra i bassängen. Detta med inspiration från poolerna
på Gran Canaria.
Det vi vill göra är alltså att gå till källan, och återta badandet i moderna badhus.

3.b. Utmaning
Ser man till utvecklingen i Sverige har den gått i helt motsatt riktning, dvs. iväg från ett
socialt bad under de senaste årtiondena. Det är tydligt att dessa grundläggande värden
– att umgås i det varma vattnet, och att bada – går mer förlorade. Dagens badhus är
snarare baserade på en tanke om segregation, till viss del efter målgrupper, men främst
efter aktivitet. Motionssimmarna ska träna i 25-metersbassängen, pensionärerna ska
slappna av i relaxavdelningen och småbarnsfamiljerna kan plaska runt i familjebadet.12
Det finns helt enkelt ingen plats för bad.
Samtidigt kan vi se en utveckling som går ifrån att se besökarna som ett kollektiv, till
att försöka anpassas till varje persons individuella behov. Denna vilja att vara till ”för
alla” är någonting som upprepas som ett mantra så fort badhusbygge kommer på tal,
men har tillsammans med en stor konflikträdsla gjort att dagens badhus snarare är till
för ingen, eller för en väldigt liten grupp som passar in i vissa valda aktiviteter.
Det är även tydligt att dessa behov bygger på föreställningar om vad de olika
målgrupperna vill ha ut av badhuset, snarare än på en faktisk insikt om detta. Ser man
till dagens badhus så används bassängerna ofta av personer utanför den tilltänkta
målgruppen. De äldre herrarna, vars behov är tänkt att fyllas av relaxavdelningen, sitter
och umgås i grupp i familjebadets grundare del, medan killgängen, som är en frekvent
besökargrupp på badhus, men som inte har någonting specifikt anpassat efter sina
behov att “hänga”, spenderar nästan hela besöket i relaxavdelningens bubbelpool. Det
saknas alltså förståelse för hur besökarna vill bete sig i badet.

För vidare kritik, se Andersson, Lena: Vem undanbedes härnäst?, Dagens Nyheter, publicerad
2016-03-04.
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Under våra samtal och intervjuer med både besökare och andra intressenter har vi även
kunnat se att badhusets utformning och drift idag skapar väldigt mycket konflikter,
som aldrig löses. Olika grupper i badhuset beskyller varandra för att ta upp för mycket
plats, eller för att göra badhuset till en osäker miljö, oavsett om det handlar om bråk i
omklädningsrummet eller för långsamma motionssimmare på dagtid. Om dessa
fördomar aldrig ifrågasätts får det två negativa konsekvenser: dels försvinner besökare
från badhuset och kommer inte tillbaka, dels följer fördomarna med ut i det övriga
samhället, där de kan åsamka ännu mer skada.

3.c. Koncept
Vårt förslag för att både lyckas införliva de starka värden som baden i Budapest
erbjuder, och börja lösa de utmaningar som dagens badhus står inför, har vi valt att
kalla det sociala rummet. Det är en plats i badhuset som inte är knuten till aktivitet,
utan till socialt umgänge. Sådana platser kan vara alltifrån en restaurang till lite bänkar
vid poolkanten, men vi har valt att främst fokusera på att skapa ett sådant utrymme
med hjälp av en bassäng.

Figur 3: Principskiss över hur det sociala rummet kan införlivas i ett badhus. Det sociala
rummet klustrar gemensamma behov över olika målgrupper, allt från att ta sig till de olika
ställen, vissa aktiviteter, mat, att “bada”, eller bara “hänga”.
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Denna bild illustrerar principen av hur det sociala rummet kan fungera. De olika
aktivitetsrummen, såsom familjebadet och 25-metersbassängen, är klustrade inom
badet, med den sociala zonen i mitten.
Det sociala rummet kan alltså fungera lite som själva kärnan i badhuset. Alla besökare,
alltifrån babysimmare till UV-rugbyspelare, går förbi det sociala rummet för att komma
till sina respektive bassänger. Det blir alltså en plats där alla grupper och besökare kan
se varandra, och njuta av samma varma vatten.
Att klustra platser som är utformade för olika aktiviteter, och sedan ge dem en kollektiv
mötesplats som uppfyller sociala behov, är en vanlig princip inom stadsplanering. Den
används ofta vid utformning av både offentliga utrymmen och städer.13 Ett exempel på
detta är torgen ute i städerna. Dessa idéer är självklara inom stadsplanering men inte
lika självklara i badhusen. Vi anser att det är hög tid att det inkorporeras även i badhus.
Tanken med denna sociala zon är att den ska ge plats för bad. Det blir alltså fritt fram
för besökarna att själva välja om de vill sitta på bänken längs med kanten och prata,
kanske över ett parti schack, eller om de vill dyka efter ringar på botten och ha tävlingar
om vem som kan stå på händerna längst. Det viktigaste är att alla ska kunna känna sig
inkluderade och välkomna i det sociala rummet.
Istället för att gå mot ett konfliktfritt-tänk genom segregation uppmanar sociala
rummet istället för koreograferade konflikter. Tanken är att de olika målgrupper
integreras i en gemensam norm, där hänsyn visas och kompromisser kan ske.
För att det sociala rummet ska fungera väl krävs även ett aktivt normarbete, med
personalen som ledare. Det finns en risk att ett socialt, odefinierat utrymme helt tas
över av vissa starka grupper, någonting som har hänt i den normlösa miljön på dagens
badhus. Detta kan man ställa i kontrast till bibliotek, där både besökare och personal är
medvetna om vilka koder som gäller, och hjälper till att upprätthålla dem. För att skapa
detta krävs alltså en aktiv insats från personalen. Lyckas man med detta kan badhuset
bli en fantastisk plats för integration.

3.d. Slutsats
Genom det sociala rummet är målsättning att Kristianstads nya badhus ska bli lika
värdebeständigt som badhusen i Budapest, med deras varma vatten och möjlighet till
13

Jeffres et al, The Impact of Third Places on Community Quality of Life, 2009
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socialt umgänge. Eller Tyskland där badhusen ses som en plats för socialt umgänge för
många. Detta gör vi genom att införliva dessa grundläggande värden i svenska badhus,
och skapa en plats för kollektivet såväl som för individen. Lyckas detta kommer det
skapa otroligt stort värde, både för besökarna och för Kristianstad kommun, och göra
badhuset till en plats dit man vill återvända flera gånger om.

4. Normkritisk badpedagogik - se personalen
som en resurs
4.a. Bakgrund
Alla vi har kommit i kontakt med under arbetet med badhuset, från besökare till
experter och företagsledare, har spridda åsikter om vad ett nytt badhus bör innehålla
och hur det ska fungera. En sak har dock alla intressenter gemensamt: övertygelsen att
man som besökare på badhuset vill ha kul och känna att badhuset är en trygg och säker
miljö. Detta är absolut grundläggande för att locka besökare. Alla vill ha en
inkluderande plats där man känner sig välkommen.
Den senaste tiden har badhus blivit symboler för misslyckad integration: det kommer
alltfler larmrapporter om diskriminering, sexuella trakasserier och grupper som tar
över.14 Flera personer som vi har pratat med har uttryckt en olustkänsla inför att gå till
badet, just för att det känns socialt osäkert att gå dit. Samtidigt är badhus en fantastisk
möjlighet till integration. När vi går in i badhuset tar vi av oss våra kläder, våra yttre
skal. Inför vattnet är vi alla lika.
Här ser vi personalen i badhuset som en oanad möjlighet och tillgång. Vi vill se
personalen som en resurs och ge dem de verktyg som behövs för att kunna hantera och
förändra synen på badhus som en normlös och stökig miljö.

Bauler, Stora problem med ordningen i badet, Norra Skåne, publicerad 2016-01-29;
By, Vi är nerringda av oroliga föräldrar, Dagens Nyheter, publicerad 2016-02-01;
Holenderm Nazister “trygghetsvärdar” i badhus, Dagens Nyheter, publicerad 2016-02-15
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4.b. Utmaning
Denna bild av badhuset som en otrygg och normlös plats är en enormt stor utmaning,
och någonting som är av största vikt att arbeta med om badhuset ska kunna locka
besökare i framtiden. Stora grupper av besökarna känner sig inte välkomna till
badhuset på grund av det känns otryggt eller saknas något för den målgruppen. Dessa
väljer då att avstå från att besöka badhuset. Det har också en inverkan på om man som
badgäst upplever besöket som positivt eller negativt.
Fördomar förstärks idag i badhuset. Personer från olika grupper kan se varandra på
avstånd på badhuset, men möts aldrig. Flera personer har uttalat sig negativt kring
andra grupper efter sitt besök på badhuset, eftersom de har upplevt att den andra
gruppen inte betett sig på ett respektabelt sätt. Detta kan handla om allt från stökigt
beteende till uteblivna duschar. Vi ser att olösta konflikter ligger till grund för detta.
I värsta fall leder kombinationen av den normlösa miljön och fördomarna till
diskriminering och trakasserier. På senare tid har sexuella övergrepp mot unga tjejer
och kvinnor uppmärksammats i medierna, men problemet är större än så. Fördomar
och förutfattade meningar om olika grupper, tillsammans med den utsatta, nakna
miljön, gör att badhusen kan bli mer troliga platser för bland annat transfobi.
Samtidigt kan vi se att personalen har många och tunga ansvarsområden. De ska vara
både

livvakter

och

ordningshållare,

städare

och

servicemedarbetare.

Denna

uppblandning av olika roller gör att bedömningsförmågan i svåra situationer
förvärras.15 Badvakten har också en väntande och observerande roll: hen griper in först
när något händer. I den väntande rollen finns det större risk för att personalen upplever
arbetet tråkigt eller enformigt. Det försvårar för personalen att hålla uppmärksamhet
uppe och sin prestation på topp när denne inte upplever jobbet som roligt eller givande.
En gemensam bild från flera badgäster är också att badpersonalen ofta uppfattas som
poliser: de finns där för att bevaka och säga till folk vad de får eller inte får göra. Det
försvårar för en positiv relation mellan gäst och personal. Det försvårar därmed arbetet
i att skapa en god och trygg badupplevelse för gästerna.

Mikkelsen, Denna artikel visar tydligt faran med detta: Badvärden trodde att de skojade - 18åring höll på att drunkna, Sydsvenskan, publicerad 2016-02-08
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4.c. Koncept
För att beskriva vad normkritisk badpedagogik innebär har vi delat upp konceptet i tre
olika delar: nya roller, proaktivt arbete och utbildning som tillsammans formar denna
innovationszon.

Nya roller
Som tidigare beskrivit är badvakten idag en roll med många svåra bedömningar. Det är
också en väntande roll, en vakt som rör sig uppe på bassängkanten och bara är i vattnet
när det krävs. Vi föreslår istället en ny roll utöver den “vanliga badvakten”. En
badpedagog som leder och faciliterar verksamheten och är en aktiv del av badhuset
genom att vara drivande i att skapa god stämning och föregå konflikter. Badpedagogen
kan alltså vara en förebild och medskapare av de normer som vi sett saknas.
Badpedagogen kan också, till skillnad mot badvakten, befinna sig i vattnet, initiera
lekar och aktiviteter. Likt en fritidspedagog fast i vatten. Man skulle också kunna
använda sig av dräkter, vara utklädd till Pippi Långstrump eller Batman, dels för att
bidra till en avslappnad stämning men också avväpna och vara en förebild.

Proaktivt arbete
Det är först vid olycksfall, konflikt, eller när något riskfullt skett som badpersonal
ingriper eller kan ingripa. Det ligger mycket i personalens väntande roll som har gjort
att det oftast blir på det sättet. Vi förespråkar en mer proaktiv roll där badpersonal
enklare kan göra ett mer proaktivt arbete i att förebygga konflikter, leda, och facilitera
badet på ett annorlunda sätt från idag.
Genom att exempelvis kunna vara i vattnet så är förhållandena till badgästerna helt
annorlunda och maktrelation blir mer avväpnad än när ena är uppe och den andre är
nere. Från vattnet blir det enklare för en pedagog att vara en förebild och jobba
förebyggande mot konflikter. Det skulle också underlätta för personalen att vara en del
i leken där denne kan bidra till nya badupplevelser för badgästerna.
Möjligheterna är helt annorlunda i vattnet sett till bemötande och interaktion med
badgäster än på land. I ett badhus är det ett värde att ta tillvara på. Att personalen
dessutom får en friare roll genom att vara i vattnet kan dessutom minska risken för
enformighet och att ha tråkigt på jobbet.
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Utbildning
Det går inte att klandra badpersonal som inte vågar konfrontera, inte klarar att
upprätthålla normen, eller som missar i bedömningar. Badpersonal ställs ständigt inför
nya situationer och utmaningar som kommer med tiden. Om det idag är diskriminering
och sexuella trakasserier, så kan det vara något helt annat imorgon. Badpersonalen
behöver därför ständigt få nya verktyg för att kunna hantera dessa.
Vi föreslår därför en skräddarsydd utbildning inom normkritisk badpedagogik, som
skulle bestå av två delar. Den första är pedagogik och konflikthantering med fokus på
stora grupper i vatten. En utbildad personalstyrka, med rätt verktyg, kan lyfta nivån på
upplevelsen till oanade höjder. Den andra delen av utbildningen bör handla om
normkritik ur olika perspektiv. Både för att personalen tydligt ska kunna se hur sociala
strukturer påverkar badhusbesöket, men också för att de ska kunna få insikt om sina
egna fördomar.
I stressade situationer, som vid ett fullt badhus med flera olika grupper i bassängen,
reagerar den mänskliga hjärnan snabbare på fördomar än vad som faktiskt sker. Det är
därför viktigt att de som har ansvar för anläggningen kan se detta, och analysera sina
egna beslut.16
Att upphandla ett samarbete med exempelvis Högskolan Kristianstad, som kan ta fram
de nya personalrollerna och verktygen inom exempelvis bad, pedagogik och normkritik.
Det vore ett sätt att rusta badhuspersonalen för dagens såväl som morgondagens
utmaningar.

4.d. Slutsats
Med innovationszonen belyses badpersonalen som en resurs med nya värdeskapande
funktioner. Den syftar till att ta tillvara på den potential som finns i att använda
personalen som redan betalas för idag. Resultatet är dessutom gladare badpersonal.
Genom normkritisk badpedagogik kan badpersonalens roll utvecklas i att effektivare
bidra till en tryggare och säkrare badmiljö. En trygg, säker och upplevelsefull badmiljö

16

Olika polismyndigheter i USA har börjat genomgå sådan träning efter att det uppdagats att
deras fördomar spelar roll på vilka grupper som arresteras oftast, och så vidare.
Forskningsområdet heter implicit bias, och det finns flera exempel på hur utbildning inom detta
gett positivt resultat. Se bland annat Levinson, Justin D. och Smith, Robert J.: Implicit Racial
Bias Across the Law, Cambridge University Press, New York, 2012
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är behov som är avgörande för om badgäster väljer att besöka ett badhus eller inte. Den
trygga miljön är därför även grundläggande om man vill skapa en större
attraktionskraft till badhuset. Detta kan göras genom att rusta personalen med
kompletterande roller, nya sätt att jobba, och verktyg för att kunna möta både dagens
och framtida utmaningar.

5. Hållbarhet - ur miljömässig, ekonomisk och
social synvinkel
5.a. Bakgrund
För de allra flesta ligger lockelsen med badhus i det behagliga klimatet. Det kan vara
varmt vatten, en tropisk luftmiljö eller en kombination av flera inomhusfaktorer som
skapar en form av utflykt - en trevlig och avslappnande miljö. Det blir ett ställe där
besökaren kan komma bort från vardagen, eller ta en utflykt till. Alltifrån
byggnadskonstruktion,

ventilation,

uppvärmning

av

luft

och

vatten,

till

reningssystemet har viktiga funktioner i att erbjuda ett sådant badhusklimat.
Väljer man att enbart se badhus ur ett energieffektivt (tekniskt och ekonomiskt)
perspektiv vore ett bad i Helge Å det optimala och mest energieffektiva. En brygga ut i
vattnet skulle räcka för att kunna säga att man erbjudit badmöjligheter. Detta innebär
dock att en stor del av poängen med ett badhus missas - man skulle helt missförstå
varför människor går till badhuset övertaget. Badhusets värde ligger i de sociala
aspekterna, det varma vattnet, och alla värden kring funktionen ett badhus har som en
grundläggande samhällsservice. Det är därför viktigt att se hållbarhet inte bara som en
teknisk lösning, utan att även se till de behov som skapar dessa problem. Hållbarhet
måste alltså vara både miljömässig, ekonomisk och social.

5.b. Utmaning
Utmaningen ligger i att se över möjligheterna att ha ett trivsamt badhusklimat,
samtidigt som detta klimat är energi- och kostnadseffektivt. Det är en ekvation som inte
går ihop idag. Allt i ett, så är det inte hållbart. Det kräver helt nya sätt att ta sig an och
se på ett badhus.
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För att vidareutveckla detta så kräver badhus mycket energi för att hålla anläggningen
och alla dess befintliga funktioner i drift. Det är en anledning till att det är dyrt att hålla
igång ett badhus idag. En livslängd på över 30 år innebär också driftkostnader över en
lång period. Den höga energiförbrukningen har också en negativ påverkan på miljön.
Driftkostnaderna tar anspråk på badhusets resurser, och det är inte ovanligt att
driftkostnaderna står för en stor del av utgifterna. Det är resurser som kan användas till
annat som skulle kunna vara mer värdefullt för badhuset eller kommunen.
I grund och botten är det önskan om ett “behagligt” badhusklimat som är problemet.
Det är grundat i beteendet hos människan, och inte tekniken i sig. Det är således viktigt
att inte bara se till det tekniska, utan en kombination.

5.c. Koncept
Som tidigare nämnt så har flera av badhusets funktioner syftet att skapa ett behagligt
och hälsosamt inomhusklimat för både gäster och personal. Motsättningen är att det
också är väldigt energikrävande, så pass att flera (om inte alla) kommunala badhus idag
går med förlust. Inför bygget av det nya badhuset i Kristianstad har man dessutom
redan räknat med en förlustaffär.17 Eftersom driftkostnaderna står för en stor del så har
också fokus bland flera funktioner här har hamnat kring aspekter som har anknytning
till driften.

Kondensfritt bad
Konceptet berör funktionen “Kondensfritt bad”; ett bad där byggnadskonstruktionen
och badhusklimatet medvetet anpassas för att öka livslängden på badhuset. Därtill
upprätthålla ett behagligt badhusklimat, samt möjliggöra ett kostnads- och
energieffektivt badhus.
Ett exempel på en sådan lösning skulle kunna vara ett badhus som är byggt enligt
principerna för passivhus18, och bryter från rådande synsätt på badhuskonstruktionen
idag. Genom att exempelvis bygga ett badhus utan fönster (eftersom fönster har låg
isoleringsförmåga).
Det kan konstateras att

17
18

PreDevo, Förstudieanalys för nytt badhus i Kristianstad, 2015.
Andrén & Tirén, Passivhus: En handbok för om energieffektivt byggande, 2010
29

●

Mycket energi går åt för att hålla en behaglig rums- och bassängstemperatur.

●

Ventilationen förbrukar energi i att ständigt hålla luftfuktigheten på relativt låg
nivå.

●

Bassängsvattnet avdunstar och förlorar stora mängder värme i samband med
det.

●

Vattenångor kondenserar mot kalla ytor. Det orsakar värmeförluster och bryter
ned byggnadskonstruktionen.

Nämnda problem skulle kunna åtgärdas genom att bygga ett så värmeisolerat badhus
som möjligt. Det skulle medföra att värmeförluster utåt minimineras. Det möjliggör
också att samtidigt tillåta och hålla en mycket hög luftfuktighet inomhus utan risk för
kondensation (genom att inte ha några kalla ytor). Med en hög luftfuktighet blir luften
“mättad”,

vilket

gör

att

bassängvattnet

har

lägre

tendens

att

avdunsta.

Rumstemperaturen behöver då inte heller i samma omfattning hållas högre än
badvattnet

för

att

förhindra

avdunstning

och

värmeutbytet

vatten-till-luft.

Sammanfattningsvis medför det att energiförbrukningen för ventilation, uppvärmning
av rum och vatten kan minskas avsevärt.

Badhusklimat

Motionsbassäng

Kondensfritt bad koncept -

Hylliebadet

“passiv badhusklimat”

Luftfuktighet:

50-55 %

85 %

Rumstemperatur:

30 °C

28 %

Bassängstemperatur:

28 °C

28 %

Tabell 1: Tabellen beskriver riktvärdena för badhusklimatet som upprätthålls i Hylliebadet idag.
Dessa riktvärden är generellt sett lika med flera badhus runtom i landet. Under “passiv
badhusklimat“ föreslås ett exempel på värden för badhusklimat som skulle bidra till en
annorlunda och mer energieffektiv modell.

Funktionen hade gett följande för- och nackdelar förutsatt att badet vore tillräckligt
värmeisolerat samt om de föreslagna värdena för kondensfritt bad vore aktiva.
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Fördelar

Nackdelar

Mycket mindre behov av att reglera
luftfuktigheten

Hög luftfuktighet ställer krav på att
byggnaden inte läcker värme, eftersom
det kan orsaka kondensation och därmed
skador på material

Höga luftfuktigheten i kombination med
lägre rumstemperatur ger en
förhållandevis lika behaglig upplevd
värme

Ställer Högre krav på byggnaden. Kan ev.
inte ha fönster i byggnadens ytterhölje

Avsevärt mindre eller inget behov att
värma rummet

Upplevs mer “kvavt” pga. hög
luftfuktighet. Väns vid relativt snabbt,
jmf. Med att stiga ur flygplan i varmt
land.

Mindre behov att värma bassängsvattnet

Kan upplevas varmt för personal

Behagligare upplevd värme19
Längre livslängd på byggnad
Tabell 2: För- och nackdelar kring funktionen kondensfritt bad och förändringar i
badhusklimatet.

En djupare utvärdering med samtal och test i simulerad miljö finns att läsa vidare i
bilaga. Där förs en diskussion kring kritiska frågeställningar och där en återkoppling
från experter återges.
Sammanfattningsvis hade ett badhus som vore (1) kondensfritt samt kombinerat (2)
med en hög luftfuktighet bidragit till ett energieffektivare badhus. Även fördelar som
behagligare badhusklimat för badgästerna som vistas där, samt en längre livslängd på
byggnaden kan förväntas. Konceptet i sig visar på möjligheter i form av att kunna
erbjuda ett behagligt badhusklimat samtidigt som man har ett ha en mer kostnads- och
energieffektivt drift. Det ställer dock krav på byggnadens isoleringsförmåga, och att ev.
fönster i väggar måste uteslutas

Hushållning av värme (återvinning)
Värme och fräsch luft fyller viktiga funktioner i ett badhus, framförallt vad gäller att
skapa ett trivsamt klimat för besökare och personal som vistas i byggnaden. Dessa är
därför faktorer att ta hänsyn till eftersom de påverkar helhetsupplevelsen för besökare,
och utgör arbetsmiljön för personalen. Kontinuerliga värmeförluster i vatten och luft

Passivhaus Institut (a), Thermal Comfort: figure 3, Energi efficiency in public indoor
swimming pools, senast ändrad 2014.
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som värmebärare sker genom bl a rening och ventilation. Det speglas i form av
miljöpåverkan och driftkostnader för att upprätthålla ett trivsamt badhusklimat.
Värmeförluster

kan

förhindras

och

värmen

som

tillförts

i

badhuset

kan

återvinnas/återanvändas genom att åtgärda svagheter i badhusets olika funktioner. Det
bidrar till minskade driftkostnader.
Konceptet “Hushållning av värme” bygger främst på befintliga avhandlingar kring
energibesparing och från projektets insiktsarbete där svagheter i badhusbyggen har
påpekats.20 Syftet här är att peka på identifierade områden som särskilt
uppmärksammats och belysts av intressenter under insiktsarbetet.

Funktioner
Värmeisolerande yttre
klimatskal

Isolerade klimatzoner
inomhus

Problemområde
●

Fönster

●

Väggar

●

Hörn

●

Tak

●

Golv

●

Dörrar

●

Entré-/lobby/restaurang/kontorsutrymme

Värmeåtervinning i luft
och vatten

●

Omklädningsrum

●

Dusch

●

Bassängsutrymmen

●

Källare

●

Ventilationens
frånluft

●

Kalla & varma

Utmaning
Låg värmeisoleringsförmåga
i olika delar av klimatskalet
bidrar till värmeläckage
utåt, även skador på
material genom att orsaka
kondens

Olika klimatförhållanden
ställs på olika utrymmen
inomhus och behöver vara
isolerade för att undvika
onödiga energiinsatser i att
upprätthålla luft- och
värmeförhållandena i de
olika utrymmena.

Värme i “förbrukad” luft går
förlorad
Kalla och varma områden

Sjökvist, Möjligheter till energieffektivisering i badhus, 2013;
Jönsson, Hylliebadet Energi och Hållbarhet, 2014;
Bengtsson & Morales Salas, Innemiljö och energianvädning i badhus - problem, åtgärder och
besparingar, 2010;
Fredriksson, Energianvändning i badhus: Simulering och jämförelse av gamla och nya system,
2012.
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●

områden

kan växelverka i
värmeutbyte

Duschvatten/spolvat

“Förbrukad” vatten kan
innehålla mycket
värmeenergi som försvinner
ur systemet

ten/gråvatten
●

Bassängsvatten

●

Rening backspolning

Tabell 3: Sammanställning av funktioner, uppmärksammade problemområden, och utmaningar
sett till värmeåtervinning.

Åtgärder för mindre elförbrukning
Ventilation, belysning och rening är exempel på viktiga funktioner som krävs för att
upprätthålla verksamheten och kunna erbjuda gästerna en god badupplevelse. Genom
att minska elförbrukningen i dessa funktioner kan man minska på miljöpåverkan och
bidra till besparingar i drift av badhuset.
Liksom här bygger konceptet främst på befintliga avhandlingar kring energibesparing
sett till elförbrukning och från projektets insiktsarbete där svagheter i badhus har
påpekats (se tidigare referenser).

Funktioner
Behovsreglerbar
badmiljö

Problemområde
●

Belysning

●

Ventilation

●

Vattenflöde

Energioptimerat
vattenflöde

●

Rening

●

Utjämningstank

Energieffektiv
elektronik

●

Fläktar

●

Pumpar

●

Standby-läge

Utmaning
Behovet av viss kapacitet
skiljer beroende på faktorer
som tid, närvaro, och
aktivitet. Använda minimalt
med el till enbart
värdeskapande ändamål.
Sträcka och höjdskillnader
för vattnets väg genom
systemen kräver el i form av
pumpar eller annan
elektronik.
Elektronik som kan prestera
med bästa möjliga
produktivitet och endast vid
behov bidrar till
elbesparingar.

Tabell 4: Sammanställning av funktioner, uppmärksammade problemområden, och utmaningar för
elbesparingar.
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Beteendemässig analys
När man utvecklar badhuset, och dess tekniska funktioner, är det som sagt viktigt att ta
hänsyn till hur besökarna faktiskt beter sig. Ett exempel där detta tänk helt har missats
i badhus är duschen, som inte har utvecklats nämnvärt sedan 1950-talet. Att besökarna
duschar är otroligt viktigt ur energibesparingssynpunkt, eftersom reningsverket då inte
behöver arbeta lika mycket. Att arbeta med duschupplevelsen ur ett besökarperspektiv
kan alltså spara stora mängder energi. Vi vidareutvecklar detta koncept under
innovationszon 10: nollvision klor.

Nya användningsområden - utnyttja anläggning
Genom att se badhuset ur ett större perspektiv och se badhuset som något mer än
enbart ett badhus, vore det också möjligt att identifiera nya användningsområden för
anläggningen.

Eftersom ett badhus ändå skall stå här i Kristianstad, som kräver

mycket energi och som har väldigt unika förutsättningar – varför inte utnyttja
anläggning till dess fulla kapacitet? Det skulle kunna vara funktioner eller
verksamheter som livnär sig på badhusets “rester”, som överflödig värme, eller t o m
genom en symbios-liknande effekt stärka verksamheten.
Det finns t ex väldigt direkta kopplingar mellan ett badhus och ett växthus, särskilt som
en bifunktion av det kondensfria badet. Badhusklimatet skulle göra det möjligt att odla
plantor som vanligtvis inte kan odlas i Sverige, varken utomhus eller i vanliga växthus.
Möjligheterna kring växthus och badhus framförs i ett senare avsnitt.
Ett annat exempel är att se anläggningen som en test bed där externa aktörer kan få
utrymme att utföra forskning och utveckling av produkter eller annat. Om ett sådant
samarbete både gynnar badhusets verksamhet och den externa aktörens – varför då
inte inleda ett? Det finns ett exempel på detta idag där ett externt företag testar
leksaker och andra badprodukter på Tivolibadet. Tivolibadet får nya och moderna
produkter att använda medan företaget får input för sin produktutveckling. Förbättring
och utveckling av reningssystemet vore ett annat exempel.
Exemplet med att testa leksaker kan tyckas vara självklart men under projektets
insiktsarbete har det visat sig inte vara det. Intresse och en önskan utifrån finns både
från högskolan och näringslivet i att få ta del av anläggningen för olika ändamål.
Badhusen har enligt insiktsarbetet haft en negativ inställning till samarbeten med
externa. Det har inte riktigt ‘funnits på kartan’. Konceptet förespråkar därför att
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åtminstone vara öppen för dialog. Om en extern inblandning kan gynna badhusets
verksamhet så borde ett sådant erbjudande tas i åtanke.
Det finns stora möjligheter att vara kreativ i att hitta nya användningsområden. I
slutändan kan det bidra till att locka flera från den stora gruppen “icke-besökare”, de
som vanligtvis inte besöker badhusen idag.

5.d. Slutsats
Mycket kan göras för att påbörja resan mot ett hållbarare badhus. Innovationszonen
hållbarhet

betonar

att

inte

enbart

exempelvis

se

badhusanläggningen

och

energieffektivisering ur ett tekniskt perspektiv. Lika viktigt är det att ha miljö, ekonomi,
och det sociala i åtanke. Som konceptet presenteras lyft värdeskapande upp med flera
nivåer först när dessa ligger till grund och en lösning har en förankring till alla dessa
faktorer.
För ett hållbart badhus föreslås det att se badhuset med nya ögon. Det behagliga
badhusklimatet idag funkar inte ur en miljömässigt och ekonomiskt synpunkt. Ett
behagligt badhusklimat behöver inte vara kostsam och energikrävande.

6. Badhus = växthus
6.a. Bakgrund
En del av den stora attraktionen med utomhusbad på sommaren är att få vara ute i den
vackra naturen. Ett kvällsdopp i havet förbättras avsevärt av en promenad längs med
stranden i solnedgången och upplevelsen av en simtur i insjön förstärks av skogen som
tronar upp sig vid vattenkanten. Bad i bassänger och sjöar är den viktigaste formen av
rekreation utomhus i Sverige, tillsammans med att vandra i skogen.21
Att vara ute i skog och mark, i närheten av växter, har bevisat goda effekter på det
mänskliga välbefinnandet. Minskad stress, förbättrade sociala kontakter, kortare

återhämtningstid efter sjukdom och en minskad risk för våldsamt beteende är

21

Nationalencyklopedin, bad - uppslagsverk, hämtad 2016-03-29.
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bara några av dessa positiva konsekvenser.22 Att vistas i naturlig miljö har alltså
kortfattat lugnande effekter på vårt psyke samtidigt som vi får en unik
upplevelse.
Om man till detta lägger att den artificiella badhusmiljön är identisk med den i
ett växthus är det lätt att se hur en grönare inomhusmiljö i badhuset hade
kunnat skapa väldigt mycket värde för besökarna. Det finns flera sätt att skapa
en naturlig miljö i badet: det går bland annat att ha självvattnande, vertikala
odlingssystem på väggarna, eller att skapa utrymmen för stadsodling i rummet
mellan bassängerna.

6.b. Utmaning
Den naturliga miljön har inte tagits tillvara överhuvudtaget i dagens badhus. Den
sterila, vita miljön kan inte komma längre bort från doppet i skogssjön. Samtidigt är ett
av de vanligaste klagomålen från både besökare och föreningar att det är alldeles för
stökigt i badhuset och att ljudnivån är oacceptabelt hög. Eftersom växter både har
lugnande psykologiska effekter, och rent faktiskt kan fungera som ljudabsorbenter, kan
odlingar inomhus enkelt avhjälpa dessa problem.
Idag används en stor mängd energi för att skapa det artificiella klimat som besökarna
väntar sig när de kommer till badhuset. Som tidigare konstaterat är detta väldigt dyrt,
både ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv. Det är därför viktigt att
verkligen ta tillvara på och utnyttja denna energi så långt som möjligt.

6.c. Koncept
Naturlig koppling
Dagens badhus erbjuder en kall, vit miljö som främst har utformats för att underlätta
för personalen med städning och drift.
Genom att odla växter och träd inomhus skapas en koppling mellan badhusets insida
och den omkringliggande naturen. Detta leder till att gränserna mellan byggnaden och
omgivningen suddas ut. Det finns alltså möjlighet att skapa en plats där Vattenriket kan
22Lohr,

Virginia: Benefits of Nature: What We are Learning About Why People Respond to
Nature, 2006.
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integreras in i byggnaden. Denna sammanblandning förhöjer badhusupplevelsen, som
då har gått från att äga rum i en steril och hård miljö, till att utspela sig i vad som
närmast kan kallas ett grönt paradis. Med vertikala, självbevattnande system för växter
behöver driftskostnaderna inte heller bli särskilt höga.
Det är även viktigt att ta tillvara på hela den potential som byggnaden erbjuder. Ett sätt
att göra detta är att anlägga ett så kallat grönt tak. Detta innebär att en matta av
sedumväxter läggs på byggnadens tak. Istället för en hård yta skapas en miljö som
imiterar den natur som funnits på platsen tidigare. Taket kan bland annat absorbera
upp till 99 % av nederbörden och fungerar som isolering på sommaren.

Stadsodling och närodlat
På senare år har motreaktionen mot vårt globaliserade matsystem varit väldigt stark.
Allt fler personer får upp ögonen för dess katastrofala konsekvenser och väljer att
istället odla och äta lokalt. Det ligger med andra ord helt i tiden om Kristianstads
kommun kan odla grönsaker och örter på plats inne i badhuset som sedan kan
användas i badhusets restaurang eller låta badgästerna skörda växterna och ta med sig
hem.
Det finns också möjlighet att låta Kristianstads invånare själva odla och skörda
grönsaker, antingen inomhus eller på taket. Att som stad erbjuda olika platser där
människor kan odla sin egen mat, och på så sätt komma närmare dess källa, är både
innovativt och nödvändigt. Badhuset med sin specifika och dyra artificiella miljö
erbjuder ett gyllene tillfälle att för även dessa syften. Stadsodling skapar även band
mellan människor och är i sig en mötesplats för olika grupper i samhället.23

Organisk rening
Växter fungerar som luftrenare vilket har börjat uppmärksammas och användas
världen över.24 Badhuset är en plats som lider av föroreningar i luften: det beror främst
på de kloraminångor som avges när kloret reagerar med smutsen på människors
kroppar. Dessa ångor skapar negativa hälsoeffekter, bland annat luftvägsirritation och
eksem. Dessa besvär är värst för de personer som spenderar mycket tid i badhusmiljön,
som personal och elitidrottare. Med rätt sorts växter i badhuset kan luften renas och
dessa besvär minskas.

Se även Delshammar, Tim: Urban odling i Malmö, Stad och Land, nr 181, 2011
Se bland annat Kamal Meattle: how to grow fresh air, 2009,
http://www.ted.com/talks/kamal_meattle_on_how_to_grow_your_own_fresh_air

23

24
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6.d. Slutsats
Sammantaget kan man alltså säga att badhusklimatet skapar en unik miljö med plats
för växtodling. Odlingsbäddar och vertikala plantor skapar möjligheter inom flera
områden: de kan bidra till en trevligare och lugnare inomhusmiljö, rena luften och
skapa positiva bieffekter på besökarnas psykiska mående.

7. Mat
7.a. Bakgrund
Ett besök på badhuset leder ofta till en kurrande mage. Den varma och fuktiga miljön i
kombination med fysisk ansträngning gör att både motionssimmare och familjebadare
måste fylla på energi. Varm, mosig, dåsig, trött, törstig är ord många gånger används av
badgäster för att beskriva denna känsla.
I många badhus finns det en liten kiosk eller restaurangdel för att tillgodose gästernas
behov sett till mat: korv med bröd, varma chips, glass godis och slush-ice. I andra fall
gör en medhavd matsäck att besöket inte behöver avbrytas.
Att simma och bada förknippas med friskvård samtidigt som utbudet i badhusets
servering ofta signalerar motsatsen. Vi ser maten som en mycket viktig komponent i
helhetsupplevelsen som inte nödvändigtvis måste innebära korv med bröd och godis.

7.b. Utmaning
Maten som erbjuds i badhus är oftast snabbmat av typen korv med bröd och pommes
frites. Det saknas en tradition av att erbjuda andra typer av måltider än detta. Det finns
också ett fokus på ett “semesterbetonat” caféutbud med godis, kakor, läsk, glass, varma
chips och slush-ice.
Restaurangdelen där besökaren ska äta är ofta dåligt integrerat med övriga
verksamheten och byggnaden. Att äta i badkläder och i närhet till vatten ställer
annorlunda krav för att få gästerna att trivas. Idag ses även mat i kombination med
vatten som något ohygieniskt. Det finns en rädsla för nedskräpning i både badhuset och
bassängerna.
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Genom observationer och intervjuer har vi också sett att betalning ofta är krånglig.
Besökaren måste först gå in i omklädningsrum för att hämta sin plånbok för att sedan
gå in i badet igen.
Sett till läget ute på Näsby, med närhet till Högskola och näringsliv, har vi också
identifierat behov som efterfrågar en bättre lunchrestaurang. Företagen skäms över att
ta med sina kunder till närliggande lunchställen, och åker istället bort från området.

7.c. Koncept
Fräsch street food
Med innovationszonen mat vill vi att badhusets ska erbjuda ett matutbud som uppfyller
besökarnas behov (snabbt att äta, prisvärt, barnvänligt, äta med händerna, salt, kallt,
fika, lunch, “fräscht”) och samtidigt vara mer nyttig än idag. Exempel på detta skulle
vara att titta på street food och den kultur som finns kring food trucks idag. Vällagad
mat från jordens alla hörn erbjuds för ett överkomligt pris på stående fot ur en liten
restaurang på hjul. Vi ser att detta med lätthet skulle kunna införlivas i badhuset och
samtidigt uppfylla många av besökarnas behov.

Känsla av hållbarhet
Vi kan också se hur ett utbud med lokal anknytning, lokalt odlad och lokala
specialiteter, kan förmedla en bild av närområdet och regionen och samtidigt vara ett
medvetet val för hållbarhet. Detta är något många efterfrågar idag när det gäller mat i
stort.
Om badhuset även utnyttjas för odling av grönsaker eller örter (se Badhus=växthus)
kan restaurangdelen servera grönsaker som är odlade i badhuset och vara
självförsörjande när det grönsakerna och örter. Det finns alla möjligheter att utnyttja
byggnaden för takodling eller fiskodling i en anslutande bassäng.

Nya matmöjligheter
Vi ser också att badhuset skulle kunna innehålla en restaurang om fungerar som vanlig
lunchrestaurang dit besökare kan komma även utan att bada. En bra restaurang skulle
bidra med dragningskraft till området och göra badhuset till en mer aktiv del av staden.
Detta skulle locka icke badande besökare till byggnaden/platsen vilket i sin tur kan leda
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till fler besök. Förbipasserande som rör sig i Vattenriket skulle också kunna stanna till
för en fika. En pub/krog del med möjlighet till servering kan möjliggöra after work och
en annan typ av evenemang än vad vi är vana vid, i likhet med 1700-talets badstugor
För att lyckas med detta är utformning av kök och restaurangdel av stor vikt. En
krögare måste vara med och tycka till om utformningen av köket. Ett kök som utformas
fel begränsar verksamheten. Om restaurangen ska fungera för både badgäster och
lunchgäster måste man undersöka hur detta görs på bästa sätt i den faktiska
planlösningen.

7.d. Slutsats
Det finns oanade möjligheter till utveckling när det gäller mat i kombination med bad.
Det är ett relativt outvecklat område där mycket finns att vinna. Vi har identifierat ett
starkt behov hos många att få i sig energi i samband eller tät efter besök på badhus.
Idag uppfylls detta ofta av godis, korv med bröd, mazariner och slush-ice från
badhusets café eller restaurang del.
Om

man

tittar

på

andra

områden

där

denna

fusion

fungerat

bra

är

konsthallar/museum ett mycket bra exempel. Här har kafé och restaurangverksamhet
införlivats på ett naturligt sätt där båda verksamheterna berikar varandra.
Ett helhetsgrepp om matutbudet skulle leda till att:
●

Besökare stannar längre - ett besök som innan bara varade en förmiddag eller
eftermiddag kan nu sträcka sig till en hel dag.

●

Föräldrar med gott samvete kan handla mat till sina barn utan att vara rädda.

●

En helt ny typ av upplevelse - äta bra mat på ett badhus, äta i badhuset, förena
mat och bad, en unik upplevelse

●

Ett världsunikt koncept där badhuset fungerar som växthus med restaurangens
egen odling.

●

Att badhuset kan attrahera fler gäster, både badande och inte badande, till
badhuset med en relativt liten insats.
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8. Sinnenas bad
8.a. Bakgrund
Alla intryck som når en badhusbesökare påverkar upplevelsen. I den svenska
utvecklingen har badhusen generellt fokuserat på attraktioner, aktiviteter knutna till
äventyr som vildforsar, rutschkanor och vågmaskiner. Äventyrsbad har setts som det
optimala sättet att skapa en upplevelse som i sin tur ska locka och behaga besökare.
Detta har lett till att många andra värdeskapande områden glömts bort. Ljussättningen
och andra sinnesintryck har fått ge vika för äventyr. Med sinnenas bad vill vi utveckla
och använda dessa hittills förbisedda områden och fokusera på besökarens
sinnesintryck. Skapa intryck på andra sätt än genom äventyr.

8.b. Utmaning
Vi har sett en generell tendens att ljud, ljus och utformning främst ses ur ett
funktionsperspektiv, inte hur de faktiskt påverkar badhusets besökare. Stora kala ytor,
kantig utformning och hårda material leder till akustikproblem, skvalprännornas
porlande blir ett irriterande oväsen för personal som dagligen måste höra det.
Lysrörsbelysningen i taket för tankarna till tråkiga kontorslandskap, barnen på
babysimmet blir bländade av solen när de tränar ryggsim vilket gör att de tycker det är
obehagligt. Det vita fyrkantiga kaklet i duschen ser man knappt för man är så van, det
upplevs främst som hygieniskt och lättstädat, inte som något som ska bidra till
upplevelsen annat än att det ser rent ut.

8.c. Koncept
Förbättringar skulle kunna göras inom alla olika områden som relaterar till besökarens
sinnesintryck. Vi har valt att dela upp sinnenas bad i tre steg:

Steg 1: Grundläggande - behagligt
Här föreslår vi att man aktivt arbetar för att förbättra upplevelsen genom att reducera
det som påverkar besökaren negativt. Belysning som bländar och leder till huvudvärk,
akustikproblem kring bassängerna, kalla duschar. Vi föreslår att man ser hela besöket
på ur ett besökarperspektiv och då även ser över hela besöket, inte bara badet i
bassängen. Besöket börjar innan man gått in genom dörrarna i badhuset. Det börjar
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redan under resan dit. Miljön i entrén, belysningen i duschen. Försöka se och ta
kontroll över alla faktorer som påverkar besöket.
Många funktioner kan skapas genom olika sinnesintryck. En mörk del av rummet kan
exempelvis betraktas som avstängt, eller en plats som besökarna gärna inte vill vistas i.

Steg 2: Flexibelt
Miljön går att förändra och styra efter specifika behov och verksamheter. Detta för att
bassängerna inte blir lika begränsade i sitt användningsområde
Exempelvis att samma bassäng används för motionssim i lugnt tempo med
stämningsfull ljud- och ljussättning på förmiddagen, men också som simträning med
full ”tävlingsbelysning” och svalare vatten efter lunch. Möjlighet att snabbt modifiera
och ändra ljus, ljud och temperatur och andra faktorer för att uppfylla specifika
gruppers önskemål.

Steg 3: Spektakulärt
Använda belysning på ett mycket medvetet sätt i hela anläggningen för att bidra till en
stämning och skapa en starkare upplevelse. Ljusspel, hologram och andra projektions
tekniker skulle kunna användas både under vattnet och vid vattenytan. Detta
tillsammans med ljudupplevelser och temperaturväxlingar. Många av oss minns säkert
dofter från barndomen. Kanske lukten av klor på huden, eller tång från havet, och de
bildliga associationerna det ger. Det är ett exempel på hur starkt sinnena kan ha en
inverkan på våra upplevelser.
Plötsligt simmar du tillsammans med en blåval i 25 meters bassängen, ser ett isberg
torna upp framför dig samtidigt som vattnet blir kallare. Befinna dig mitt ibland en
grupp havssköldpaddor som lugnt rör sig under ytan, plötsligt känna en svag bris svepa
genom badhuset med doft av sommar. Röra dig mellan olika doftzoner. Botten kan
anpassas och bli till en synvilla. Under dig, på botten ser du en bild av jorden svävande i
rymden, flyger du eller simmar du?
Steg 2 och 3 kan utan problem göras till ett steg. Men vi anser att det är viktigt att steg 1
genomförs innan man excellerar inom andra områden, för att undvika det vi sett
exempel på i fallet med attraktioner och äventyr.
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8.d. Slutsats
Sinnenas bad skulle ge mer värde för pengarna. Många av idéerna skulle kunna
implementeras med enkla medel och skapa betydligt mer behaglig upplevelse för
besökaren. Att medvetet arbeta med besökarens sinnen är något som görs i liten
utsträckning och som idag främst ses ur ett funktionellt perspektiv snarare än
upplevelse perspektiv. Det låter grundläggande men är något som vi anser har glömts
bort och vi är övertygade om att det i detta område finns oanade möjligheter till
utveckling och spännande koncept.
Experter på området, Jim Collin, Manager på ÅF Lightning Sweden och Alf
Andreasson, Senior expert Sound and Vibration ÅF Malmö, tycker att koncepten är på
rätt spår och håller med om att det traditionellt sett lågt prioriterade områden när det
gäller badhus. De understryker att det finns en fara att bara se ljud och ljus ur ett
funktionsperspektiv. Som beställare måste man bli medveten om hur det påverkar
besökaren, användaren och därmed också upplevelsen.

9. Spontanbad
9.a. Bakgrund
Ibland kan det vara trevligt att spontant bara gå in på ett mysigt café och ta en kaffe. Att
med samma spontana inställning vilja ta ett bad blir plötsligt väldigt krångligt. Först
måste man åka hem för att packa med sig badkläder och handduk för att därefter åka
till badhuset. Efter besöket ska man slutligen också släpa hem dessa blöta badkläder.
Det krävs mycket för att ett spontanbesök på badhuset ska bli av. “Spontanbesökarna”
kan ses som en grupp besökare som aktivt väljer att inte gå till badhuset trots att de
egentligen hade velat, en typ av icke-besökare. Hur kan man locka dessa?

9.b. Utmaning
Frågar jag en kollega direkt efter jobbet: hänger du med till badet? så är svaret med stor
sannolikhet ett nej. För barnfamiljen krävs det planering, kläder skall packas, resan
ordnas och det ska passa tidsschemat. Det finns inte mycket utrymme för
spontanbesök.
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Det är sällan en barnfamilj kommer iväg på ett besök till badet inom 30 minuter, bara
sett till den planering och organisering som krävs. Det är sällan ett spontanbesök kan
bli av “på direkten”.
Gains
●

Utföra spontana aktiviteter är spännande och kul

Pains
●

Planera inför badhusbesök

●

Packa kläder och handduk och hygienartiklar

●

Ha med sig blöta kläder och handdukar hem

9.c. Koncept
Att skapa möjligheter och utrymme för spontanbesök innebär att utvidga badhusens
erbjudande till en målgrupp som inte besöker badhusen idag pga. en jobbig och
krävande insats både före och efter besöket.

Erbjuda badkläder
Lån och köp av badkläder erbjuds idag redan vid många badhus. Att exempelvis aktivt
lägga fram det som ett erbjudande vore att gå från enbart en nödlösning för badgäster
som glömt - till att det blir ett erbjudande för de som gärna kommer på spontanbesök.
En viktig förutsättning i detta fall är att badkläderna är fräscha eftersom första tanken
vid lån för många är om de verkligen är rena. Då handlar det om hur erbjudandet
paketeras och erbjuds till kunden. Vore badkläderna till exempel tvättade, snyggt vikta
och kanske t o m plomberade i plast hade detta gett ett väldigt fräscht intryck. Detta är
att jämföra med hur det ser ut på många platser idag. Personalen stoppar ned handen i
en tunna, rör runt, och plockar upp ett par badbyxor för att fråga - “funkar dessa?”. Att
säga hyra istället för att låna och göra erbjudandet till en del av inträdet kan möjligen
också ge ett positivare intryck.
Andra sätt att göra lån av badkläder mer accepterat bland gäster skulle kunna vara att
ha badhusets logotyp på de lånbara kläderna. Detta signalerar då en viss medvetenhet
att de lånbara kläderna sköts professionellt med hygien i fokus.
Några faktorer som kan vara viktiga att tänka på vid utlåning av badkläder är risken för
skapa utsatthet. Att erbjuda lån av badkläder har en fördel i att det kan underlätta för
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de som har det ekonomiskt svårare eller inte har med sig lämpliga badkläder sett till
hygien. Samtidigt finns risken för att skapa en situation där någon är annorlunda. Ett
skolbarn som behöver låna badkläder och är omgiven av sina klasskamrater känner sig
inte alltid trygg i situationen.
För tjejer kan det vara svårare att hitta badkläder som passar, medan det för en kille är
enklare. ”Det är svårt att välja ut rätt bikini”, ”det kan ta flera timmar för mig eftersom
det är viktigt att dem är bekväma”. Preferenser mellan olika besökare och grupper kan
variera stort.
Lån och köp är bara två sätt att erbjuda badkläder, det finns troligen fler sätt att
erbjuda badkläder på.

Erbjuda handdukar
Badkläder och handduk är för många badgäster ett minimum vad som krävs för ett
besök på ett badhus. Exempelvis lån av handduk skulle underlätta för badgäster genom
att de slipper packa med sig en egna, oroa sig över att tappa den i badet och att släpa
med sig en blöt hem.
Att erbjuda handdukar fungerar och är uppskattat på flera ställen idag som exempelvis
gym och hotell. Vi tror denna service skulle vara en värdeskapande funktion även i ett
badhus.

Återanvändning av kvarglömda badkläder
Badgäster glömmer badkläder på badhusen. Att återanvända dessa som lånbara kläder
eller donera till behövande vore exempel på sätt att utnyttja något som annars skulle
betraktas som skräp. Det kan utöka förrådet av lånbara badkläder och olika typer av
badkläder, vilket underlättar för olika preferenser hos badgäster. Det gynnar också
miljön genom att badkläder kan återanvändas istället för att slängas.

9.d. Slutsats
Idag krävs det en del av en badgäst både före och efter ett badbesök. Det är därför
sällan ett spontanbesök kan bli av. Genom att möjliggöra spontanbesök på badhus vore
det att locka besökare som vanligtvis inte besöker badhusen idag. Det är en möjlighet
att skapa ett mer uppskattat badhus.
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10. Nollvision klor
10.a. Bakgrund
Många förknippar klor med bad i badhus på olika sätt. Kanske klordoften som en
garant för att vattnet är rent, eller de ständiga tillsägelserna om att duscha innan badet.
Användningen av klor har varit och är än idag en väldigt aktuell fråga för badhus. Det
är en fråga berör både badgäster och badhusen. Klor som rening i bassängvattnet
bidrar till att skydda badgästerna från föroreningar och sjukdomar.
Inom vattenreningsbranschen ser man ett ökat intresse, både bland hushållen och
inom industrin, för renare vatten och man vill dessutom vara säker om att den är ren. I
vårt insiktsarbete har vi sett att rent vatten förknippas med god hälsa. Viljan att betala
för renare vatten och vetskapen om att det är rent växer.
Höga klorhalter och ohälsosamma kemiska föreningar som bildas till följd av
användning av klor har visats ha negativa hälsoeffekter på badgäster, personal och
miljön.25 Det påverkar badgästernas badupplevelse och personalens arbetsmiljö. Därför
finns det klara fördelar att hålla klorhalterna i badbassänger så låga som möjligt.
Historisk sett och enligt trender kan vi se en utveckling där klorhalten minskar pga. de
negativa hälsoeffekterna. Detta kan man se på flera fronter som i forskning och inom
vattenreningsbranschen. Vid Enskedehallen har man framgångsrikt minskat klorhalten
till 0,2 mg/l (riktvärden ligger runt 0,5 mg/l klor)26, vilket är väldigt lågt, genom att
komplettera reningen med andra tekniker27.
Idag finns det andra alternativ till klor som fyller samma funktion, exempelvis brom,
persulfater och koppar-silver jonisering. Det finns dock inga kända alternativ idag som
är lika effektiva sett till kapacitet, rening och kostnad som kan matcha behovet hos ett
kommunalt badhus. Klor tar snabbt hand om hälsoskadliga föroreningar direkt i
badvattnet och kan tillföras relativt enkelt vid behov. Därför får vi helt enkelt angripa
problematiken kring rening och klor på andra sätt.

Socialstyrelsen, Bassängbad - Hälsorisker, regler och skötsel, 2006.
Socialstyrelsen, Bassängbad - Hälsorisker, regler och skötsel, 2006.
27 Karlsson-Ottoson, Så ska snusk-vattnet i bassängen stoppas, 2014.
25

26
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10.b. Utmaning
Badgäster och ett flertal föreningar har givit en negativ syn på klor, då fall av allergier,
astma och dåsighet inte är så ovanliga. Vissa kan inte vistas i badbassänger med höga
klorhalter pga. allergier. Vi har även sett de som aktivt avstår från besök på badhuset
pga. klorets negativa hälsoeffekter eller enbart av synen av att andra inte duschar.
Till följd av för mycket föroreningar i vattnet är det inte ovanligt att badhusen måste
stänga ner bassänger eller bassängsutrymmen för att chockhöja klorhalten i vattnet.
Det kan exempelvis ske när bassängerna har brukats intensivt, badgästerna inte tvättat
sig eller då någon spytt eller utfört sina behov i bassängerna.
Gains
●

Oskadliggöra bakterier och andra föroreningar effektivt

●

Bidrar till en hälsosammare badvistelse i bassänger

●

Kloranvändning och doft associeras med rent

Pains
●

Hälsoskadliga biprodukter av klor

●

Orsakar allergier, astma, cancer m.m.

●

Möta framtida hårdare krav - miljö, behov, regleringar etc.

●

Skadar material och byggnaden

10.c. Koncept
Duschen
I hemmet duschen en lyx men i badet är det hemskt. Det är en uppfattning som delats
av många under projektets gång när vi pratat om duschen. Flera barn springer gärna
genom duschen. Antingen blir de tillsagda att tvätta sig eller så klarar dem sig undan.
För många upplevs duschen som en transportsträcka. Det är något man måste komma
igenom innan man kan hoppa i badet där det roliga finns. Det är även något väldigt
ologiskt att duscha innan badet.
Äldre personer knyter näven av irritation från synen av folk som inte tvättar sig
ordentligt eller som tvättar sig med badkläder på. ‘Det var bättre förr, då fanns det
badvakter i duschrummen som sa till på skarpen’.
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Att duschen upplevs på detta sätt kan ha sin förklaring i att den blivit en förbisedd del
av badhuset. Duschen har sett ut likadan sen många år tillbaka. Det underlättar inte
heller av att man som badgäst kan känna sig naken och utsatt i omklädningsrum och
dusch.
Duschen har en nödvändig funktion ur ett driftperspektiv. Badgäster som inte tvättar
sig innan badet har med sig föroreningar ner i badvattnet. Detta kräver mer energi då
vattenreningen måste arbeta hårdare och mer kemikalier måste tillsättas för att
upprätthålla vattenkvaliteten. Duschen har även en annan viktig funktion, att erbjuda
en skön och trevlig duschupplevelse för badgästerna.
För att vända trenden kring duschen som något negativt sett till badhusupplevelsen kan
man jobba med följande tre värdeskapande funktioner: Upplevelseskapande dusch;
beteendemedveten utformning; och att tydliggöra duschens betydelse.

Upplevelseskapande dusch
Vi förespråkar att ta det första steget från duschen som en oönskad/måste- funktion till
en upplevelse för badgästerna.
Här skulle man kunna se till alternativa tvättritualer och erbjuda andra sätt att tvätta
sig på. Förbad, hamambad och japanska duschar är exempel på tvättritualer inom
andra kulturer som kan uppskattas av gäster som mer av en upplevelse än ett ”måste”
tvätt.
Andra sätt skulle kunna vara att erbjuda gästerna friheten att anpassa sin
duschupplevelse efter sina önskemål. Detta genom exempelvis kunna anpassa vattnets
egenskaper på olika sätt; tryck, temperatur eller kanske strålar som kan ändras till ett
flöde likt ett vattenfall. Vatten har många fysikaliska egenskaper att utforska.
Badhuset skulle även kunna erbjuda olika sorters av tvål eller genom ”gamification”
göra

det

tråkiga

duschaktiviteten

roligt.

till

ett

Utnyttja
spel,

människans

utmaning,

inre

äventyr

nyfikenhet
eller

tävling.

och

utforma

Funktionen

upplevelseskapande dusch har ett stort utrymme för kreativitet.
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Beteendemedveten utformning
Det är människans beteende som ligger till grund när badgästen väljer att tvätta sig
eller inte, känner sig naken eller utsatt.
Vid Hylliebadet i Malmö experimenterade man med att sänka duschtemperaturen för
att få gästerna att duscha effektivare, och därmed spara in på vatten och energi.
Effekten hos många var att de hellre skyndade sig igenom och inte tvättade sig
ordentligt eftersom de upplevde duschen som jobbig. Detta visar bl a på betydelsen av
att inte enbart se till det tekniska i olika åtgärder utan även att ta hänsyn till beteendet
eller den sociala innebörden en åtgärd kan ha.
Vid Tivolibadet och i många andra badhus runtom i landet innan 2000-talet var det
inte ovanligt att duschutrymmen hade skiljeväggar mellan varje dusch. Idag berättar en
verksamhetsansvarig vid ett badhus att folk var bättre på att tvätta sig tidigare, vilket
kan bero på att de upplevde sig mer trygga. Idag finns väggarna inte längre kvar i
Tivolibadet och många andra badhus eftersom det försvårade städningen. Ytterligare
ett exempel på hur en funktion byttes mot en tekniskt sett enklare städad dusch. Frågan
om avvägningarna som gjordes var bättre eller sämre ur värdesynpunkt kvarstår.
Beteendemedveten utformning skulle kunna innebära att ha ett genomtänkt flöde i
utformningen av omklädningsrum och duschutrymmen. En gäst som kommer in till
badbassänger utan att ha gått förbi duschutrymmet kanske uppfattar att man inte
behöver tvätta sig innan man hoppar i.
Man kan också tänka på sträckan som gästerna måste gå, dvs. minimera
“nakengången”. Utforma duschen så att gästen inte upplever sig utsatt eller synlig från
alla håll.
Ett annat exempel vore att möjliggöra en duschupplevelse som gästerna inte upplever
jobbiga, obehagliga, diskriminerande, kalla eller dåliga. Man skulle också kunna
utforma duschen på ett sätt som ersätter en duschvakt. Här kan man ta inspiration från
en vägbula (“liggande polis”) intill ett dagis som i princip fungerar som en polis. Båda
sätten skapar samma funktion, nämligen att få bilister att sakta ned.
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Människor tenderar att vara uppmärksamma på mönster. En blå linje utmed golvet som går
genom duscharna vore ett exempel på ett sätt att jobba med beteende. Då med syftet att vägleda.
Väljer gästen att bryta sig ur mönstret, som symboliserar en procedur eller flöde, så gör
personen åtminstone ett medvetet val. Gästen glömmer inte att duscha på samma sätt som om
duschen inte fanns.

Tydliggöra duschens betydelse
Att tvätta sig ordentligt innan badet inte är lika självklart för alla. Några tolkar det som
ett måste, andra som att det är något man gör av respekt för andra gäster ur
hygiensynpunkt. Slutligen finns det de som är helt medvetna om konsekvenserna och
de hälsoskadliga effekterna som klor innebär när det reagerar med för mycket
föroreningar.
Något som är tydligt är att det inte är lika självklart för alla. Det är svårt att förvänta sig
att alla ska ta duschen på samma allvar. I slutändan skapar det irritation hos vissa
grupper och bidrar till ett mindre hälsosamt bad för alla.
En duschvakt vore en väldigt effektiv lösning då det är en välbeprövad metod sen långt
tillbaka. Däremot finns risken att det får effekten att skrämma till lydnad snarare än att
medvetandegöra på ett bildande sätt.
Vi vill lyfta upp vikten av att informera och medvetandegöra duschens betydelse som en
viktig funktion. Ett exempel vore helt enkelt att berätta varför och tydliggöra
anledningar med duschen eftersom det inte är självklart för alla. Bara insikten om
varför kan göra mycket, för då kan man också som badgäst göra mer av ett medvetet
val.
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Det skulle kunna vara som en del av bemötandet där receptionen berättar “här tvättar
vi oss ordentligt… eftersom…”. Det blir då också en form av överenskommelse mellan
bad och gäst. Givetvis finns det många andra sätt att kreativt medvetandegöra
duschens betydelse.

Alternativa reningsmetoder som komplement
Det finns stora fördelar med att miniminera användningen av klor både sett till hälsa
och miljö. Idag är det inte ovanligt att komplettera reningen med nya reningstekniker
och därmed kunna minska klorhalten. Exempel på detta kan vi se på Hylliebadet i
Malmö och i Enskedehallen i Stockholm28. Exempel på sådana reningstekniker är UVbelysning, LED, biologisk rening, fungicider som förhindrar att bakterier ansamlas,
jonisering, nanoteknologi och ozon.

Separata/delade/modulära reningssystem
Striktare miljökrav och hårdare reglering av klor är inte orimligt att anta i framtiden. I
Hylliebadet till exempel försöker man ligga i framkant genom att avklorera förbrukat
vatten innan det släpps ut i avloppet.
Med tanke på badhusens livslängd idag kan det vara värdefullt att kontinuerligt hålla
reningen uppdaterad istället för att behöva jobba reaktivt med att möta nya krav och
regleringar. Att se över möjligheterna att bygga modulära och utbytbara reningssystem
vore ett sätt att möjliggöra att teknik kan bytas ut och utvecklas med tiden. Det öppnar
samtidigt upp för ett kontinuerligt test- och utvecklingsarbete som kan hålla badhuset
modernt och effektivt framåt. Separata reningssystem för olika bassänger kan vara ett
annat sätt skapa utrymme för utveckling. Det har också fördelen att ge nya
omställningsmöjligheter.

10.d. Slutsats
Mycket talar för en framtid där klor antingen helt ersätts med bättre alternativ eller
hålls till ett minimum. Hårdare riktvärden kring klor inom badbassänger kan också
förväntas då teknik inom rening går snabbt fram, samt hälsonyttorna det innebär för
miljön, badgäster och personal.
Genom att påbörja ett arbete med duschen, komplement till reningssystemet och ett
modulärt reningssystem, skulle det bidra till både ett hälsosammare badhus för
28

Karlsson-Ottoson, Så ska snusk-vattnet i bassängen stoppas, 2014
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badgäster och personal. I slutändan också en effektivare verksamhet sett till rening och
drift.
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B. Innovationsupphandling
1. Inledning
Nästa steg i detta projekt är att göra en offentlig upphandling av badhuset. Som en del
av vårt projekt är uppdraget att dels beskriva hur våra innovationszoner kan komma in
i

en

framtida

upphandlingsprocess

och

dels

att

skapa

en

funktionell

upphandlingsmodell för spridning av denna innovationsupphandling. I det här kapitlet
kommer vi gå igenom en grund för hur innovationsupphandlingar kan gå till.

2. Upphandling idag
Väldigt förenklat kan man idag säga att en offentlig upphandling består av två steg:
1. Behovsinsikt, med efterföljande upphandling, och
2. Leverans/produktutveckling.
Den upphandlande enheten (oftast en myndighet) får en insikt om att den har ett visst
behov. Detta kan vara allt möjligt, från nytt kontorsmaterial till ett kommunalt badhus.
För att kunna köpa in detta genomför myndigheten en offentlig upphandling där
privata aktörer får lämna in anbud och tävla om att få uppdraget från myndigheten.
Därefter levereras produkten till myndigheten.
Syftet med detta system är till stor del av motverka korruption och nepotism, och att
främja en öppen konkurrens på marknaden. Eftersom den offentliga verksamheten är
en enormt stor spelare på vissa marknader, exempelvis inom vården och
byggbranschen, är det av högsta vikt att dess företrädare inte otillbörligt gynnar vissa
privata aktörer framför andra. Detta syfte genomsyrar hela regelverket kring offentlig
upphandling, både på nationell och EU-nivå.
Detta system har dock fått andra, till viss del oförutsedda, konsekvenser. Mellan 1950
och 1970 utvecklades en stark symbios mellan stat och privat näringsliv, där de två
starka aktörerna tillsammans drev den tekniska utvecklingen och innovationen framåt.
Ett tydligt exempel på detta är relationen mellan ASEA och SJ: under nästan 70 års tid
tillverkade ASEA alla SJ:s ellok. Under 1980-talet förändrades dock både strukturen på
den offentliga verksamheten och upphandlingslagstiftning infördes, vilket bidrog till att
dessa nära relationer helt försvann. Effekten blev att innovation i den offentliga delen
av marknaden till stor del stannade av. Inom vissa branscher har alltså en del teknik
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inte utvecklats nämnvärt sedan 1970-talet, vilket naturligtvis är negativt ut både energioch ekonomisk synpunkt.29
Innovationsupphandling har setts som en potentiell lösning på detta problem och ett
sätt att försöka återföra innovationskraft i relationen mellan offentlig verksamhet och
privat näringsliv. Förenklat innebär det att man någonstans i den offentliga
upphandlingen inför en innovationsprocess, jämte myndighetens behovsinsikt och den
privata aktörens leverans/produktutveckling.

3. Innovation – vad är det?
För att kunna föra in innovation i en upphandlingsprocess är det viktigt att kunna
förstå vad begreppet innebär. Det finns flera olika förslag på definitioner av innovation
men de viktigaste aspekterna av innovation för vårt vidkommande är dessa:
-

Innovationen ska vara värdehöjande, och

-

Baserad på fastställda och verkliga mänskliga behov.

Detta innebär att det krävs ett grundläggande förståelsearbete innan utveckling blir
innovation. När den nya produkten eller tjänsten lyckas uppfylla behov skapas värde
hos användarna, vilket är en grundförutsättning för att innovationen ska kunna ses
som lyckad. Rent konkret innebär detta att innovationsprocessen ofta består av två
delar: ett förståelsearbete och ett lösningsfokuserat avsnitt. Under förståelsearbetet
skapar man sig insikter kring de olika intressenternas behov, för att senare med denna
kunskap hitta lösningar.
Lite förenklat kan man skilja på invention och innovation, där invention snarare är en
ny, häftig produkt på marknaden som inte direkt kan kopplas till en stark efterfrågan
eller behov, medan innovation är det värdehöjande alternativet.30
För upphandlingens del innebär detta att innovation kan komma in på två sätt under
processen. Dels kan upphandlingen innehålla en tydligt avgränsad innovationsprocess,
vilket bland annat kan se ut på det sätt som vi har arbetat under detta projekt. En
annan möjlighet är att innovation kan komma in under själva leveransen eller
produktutvecklingen. När myndighetens krav och specifikationer ska realiseras finns
det stora möjligheter för de privata aktörerna att använda sin gedigna kunskap, och

29
30

SOU 2010:56: Innovationsupphandling
För en utökad diskussion, se SOU 2010:56: Innovationsupphandling
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därmed skapa innovationer. Det är därför viktigt att upphandlingen utformas så av den
upphandlande myndigheten att innovativa lösningar inte utestängs från processen. För
den här rapportens vidkommande kommer vi dock främst att fokusera på den sortens
upphandling där innovation är en fristående del av processen.31

4. Tre modeller för innovationsupphandling
I det här arbetet har vi identifierat tre olika modeller som den upphandlande enheten
kan använda sig av vid innovationsupphandling. Dessa modeller ligger alla inom det
existerande regelverket och har som förutsättning att slutprodukten ska ägas eller
användas av den upphandlande enheten. I vårt arbete har vi främst fokuserat på var i
processen innovationen kan ligga och på vilken part.

I SOU 2010:56 förs en diskussion kring begreppen innovationsupphandling och
innovationsvänlig upphandling, där utredaren anser att innovationsupphandling är en
upphandling där innovation är ett uttalat och tydligt mål, medan innovationsvänlig upphandling
innebär att förfrågningsunderlaget formuleras så att innovationmöjligheter inte utestängs. Den
här rapporten handlar alltså främst om innovationsupphandling.

31
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Modell 1
Upphandlingsprocessen börjar med att den upphandlande myndigheten inser att den
har ett behov av en specifik vara eller tjänst och att en innovationsprocess är nödvändig
för att få det önskade resultatet. Myndigheten väljer att själv genomföra
innovationsprocessen, vilket den kan göra bland annat genom att projektanställa
externa konsulter eller ta tillvara på tillgänglig kompetens på myndigheten. Resultatet
arbetas om så att det kan utgöra grund för upphandlingen i förfrågningsunderlaget, och
en extern partner upphandlas för leverans- och produktutvecklingsfasen.

Modell 2
Även den andra modellen börjar med att myndigheten får en behovsinsikt, men istället
för att genomföra innovationen själv beslutar sig myndigheten för att lägga den på en
helt extern partner. Den väljer då att upphandla själva innovationsprocessen, som i sin
tur genomförs helt externt och separat av den vinnande parten. Innovatören lämnar
tillbaka resultatet till myndigheten, som arbetar om materialet så att det kan utgöra
underlag för förfrågningsunderlaget, och sedan upphandlas nya partner för
projektering och/eller leverans och produktutveckling. Det är efter denna modell som
badhuset utvecklas.
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Modell 3
Den tredje modellen börjar med att myndigheten får en behovsinsikt. Efter det
upphandlar den en extern partner som är ansvarig för hela kedjan, alltifrån
innovationsprocess till leverans av färdig produkt.

5. Kommande arbete med upphandlingen
I detta projekt är det alltså modell 2, med en separat innovationsprocess, som är
aktuell. Därför går vi här närmare in på hur det kommande arbetet med att föra in
innovationer i offentlig upphandling kan gå till.
Det första steget är att bearbeta materialet som skapats under innovationsprocessen.
Detta för att det ska kunna ligga till grund för förfrågningsunderlaget. Här är det
naturligtvis väldigt viktigt att den upphandlande myndigheten, i förevarande fall
Kristianstad kommun, genomför en analys av materialet för att se vad som är rimligt
att gå vidare med. Denna analys kan göras ur ekonomisk och teknisk synvinkel, men
det är även möjligt att göra den med utgångspunkt i till exempel normkritik. Detta är
någonting som även genomförts av oss under själva innovationsprocessen, men en
detaljerad analys faller utanför vårt ansvarsområde.
Nästa steg är att genomföra en funktionsupphandling. Detta är av yttersta vikt för att
innovationen ska kunna behållas genom hela upphandlingen. Genom att upphandla de
funktioner vi har identifierat i vårt arbete - till exempel “ett kondensfritt badhus” låter
myndigheten de privata aktörerna ta fram innovativa lösningar. Om samma krav
istället formuleras som “ett passivt badhus utan fönster” utestängs eventuella andra
lösningar.
Nästa steg är att välja vilken sorts upphandling som passar för det aktuella projektet.
Under vårt arbete har vi identifierat tre olika möjligheter som borde kunna användas
under större projekt likt badhusbygge, med reservation för att dessa tre inte är de enda
alternativen.
Av de konventionella upphandlingsmetoderna anser vi att förhandlat förfarande med
föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog är de två mest lämpade
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alternativen att använda vid en innovationsupphandling. Båda modellerna lämnar
utrymme för dialog mellan den upphandlande myndigheten och de externa aktörerna,
något som vi anser är viktigt för en god förståelse och ökade innovationsmöjligheter i
relationen mellan parterna. Förhandlat förfarande tillåter förhandling med de
kvalificerade anbudsgivarna, och konkurrenspräglad dialog öppnar upp för dialog i ett
tidigt skede. Det finns även möjlighet att anordna en så kallad projekttävling, där olika
anbudsgivare får lämna in förslag. Detta görs i syfte att se till att myndigheten får
tillgång till flera olika ritningar och projektbeskrivningar.
Myndigheten

måste

också

ta

ställning

till

om

den

vill

genomföra

en

partneringupphandling eller en ordinarie upphandling. I en partneringupphandling
samarbetar myndigheten med den privata aktören och de jobbar tillsammans mot det
gemensamma målet. Det är alltså ett sätt att öka dialogen och utbytet mellan det
offentliga och det privata, för att säkerställa ett bättre resultat. I en ordinarie
upphandling är utbytet mellan partnerna väsentligt mindre och fungerar mer som ett
traditionellt avtal med uppdragsgivare och uppdragstagare.

6. Slutsats
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns goda möjligheter för den myndighet som
vill uppmuntra till innovation i samband med offentlig upphandling. I det nuvarande
systemet öppnas det visserligen inte direkt upp för innovationer men med rätt verktyg
och kunskap kan det inkluderas relativt enkelt.
Det viktigaste att tänka på här är att det är myndigheten själv som ansvarar för att föra
in innovationen i upphandlingen. Myndigheten måste alltså dels ta aktiva val vad gäller
rena innovationsprocesser, dels vara vaksam på de val man gör och vilka konsekvenser
det kan få för innovationsmöjligheter i upphandlingsprocessen. Om detta görs, med
denna modell i åtanke, kan utvecklingen och innovationen i relationen mellan offentlig
verksamhet och näringsliv återigen skapa värde hos medborgarna.
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5 Diskussion
Genomgående i projektet har vi problematiserat begreppet badhus, pratat med allt från
badgäster till experter, kollat nationellt som internationellt, vänt badhuset både upp
och ned. Vi har med färska ögon tagit ett helhetsgrepp om badhus, något vi i efterhand
ser behövs men som inte alltid görs. Därför är vi inte förvånade om koncepten antingen
slår för lågt eller för högt, det kan vi inte riktigt avgöra. Men en sak är säkert, allt är
grundat i de behov, trender och insikter som har samlats under projektets gång, Vi har
bara lagt pusslet.
Med hjälp av våra 10 innovationszoner är vi därför övertygade om att nästa generations
badhus skapas. Ett badhus som både skiljer sig mängden och den tradition hur badhus
byggs, drivs och fungerar i Sverige idag. Ett badhus som kan hantera framtida behov
och förändringar. Ett badhus som kan utvecklas.
Idag har badhus blivit ett sätt för kommuner att profilera sig. Man vill locka besökare,
sätta sin stad på kartan och locka långväga gäster. I den konkurrenssituation som råder
där grannkommuner snarare tävlar än samarbetar blir badhus ofta väldigt dyra affärer.
Vi har undersökt varför badhus är dyra, vad det är som kostar pengar och om detta är
rimligt. Vi har velat ifrågasätta varför ett nytt badhus behöver följa den mall som redan
finns, konkurrera på samma sätt som alla andra badhus som byggs och frågat oss om
det är rätt väg att gå. Skapar detta mest värde för besökarna?
I detta projekt har vi skaffat oss ett helhetsgrepp om vad ett badhus är och hur det
fungerar. Både ur ett tekniskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi har också
undersökt badhus i historien. Detta sätt att arbeta är något vi sett saknats gällande
badhus. För oss har denna insikt inneburit att vi vågat ställa de obekväma frågorna,
med ett öppet sinne har vi frågat oss vad ett badhus är och varför det ska byggas ett
nytt.
Med projektet vill vi uppmuntra till utvecklande handling och hoppas att framtida
badhus vågar att gå utanför redan upptrampade stigar.
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Bilaga
Utvärdering av kondensfritt bad kombinerat med “passiv”
badhusklimat
Konceptet i sig tar helt avstamp från studierna och principerna för passiv hus som
redovisas från de passiva badhusexemplen i Tyskland. Där har flera studier kring passiv
badhus genomförts, och som flera har visat på fördelar sett till energieffektivitet.
Kombinerat med andra energiåtgärder har försöken i Bambados lyckats med att
minska energiförbrukning vid uppvärmning med 50 %, elförbrukning för ventilationen
i ett bassängsutrymme med 60 %, samt 50 % i övriga delar av byggnaden.32 Då i
jämförelse med andra simhallar med liknande utformning.
Det “kondensfria badet” som föreslås i detta avsnitt tar dock ytterligare steg från vad
dessa studier har visat på. Kombinerat med utmaningarna från behov- och
insiktsarbetet har det gett en annorlunda riktning. Då sett till högre luftfuktighet, lägre
rumstemperatur och om man ser till byggnadskonstruktionen. Tillsammans skulle det
med större sannolikhet innebära ett energieffektivare badhus än fallen i Tyskland och
bättre möta de identifierade behoven i projektet.
Eftersom den höga luftfuktigheten som föreslås i konceptet ännu inte är beprövad i
badhussammanhang – åtminstone inte vad som uppkommit under projektets
insiktsarbete, därtill samtal med experter – så finns det en rad kritiska frågeställningar
som lyfts upp under arbetets gång:
●

Skulle konceptet för “kondensfritt bad” och badhusklimatet som föreslås
fungera i praktiken?

Enligt en förvaltare inom Kultur & Fritid i Malmö kommun – som var inblandad i
utvecklingsarbetet kring drift och energieffektivisering vid Hylliebadet – skulle
konceptet i sig fungera teoretiskt sett. Det är väl grundat i studierna på de passiva
badhusen som gjorts i Tyskland, enligt personen, och som själv funderade i samma
banor för Hylliebadet stod klart 2015. Det är ett stort funktionstänk där badets

32

Passivhaus Institut - pressmeddelande, New study shows cost saving potential for indoor
swimming pools, 2016.
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funktioner, drift och livslängd optimeras genom byggnadens konstruktion. Dock gick
arkitekterna “ i taket” av tanken om ett badhus utan fönster, enligt personen i fråga.
Enligt en representant från Malmsten AB33 kan konceptet fungera teoretiskt sett. Ett
badhus byggt i andra former än vad som görs idag, ex. utan fönster hade skapat nya
utmaningar som måste lösas på andra sätt. Fönster har bl a funktionerna att tillföra
dagsljus i byggnaden och ge möjligheten att kunna se ut.
En oro som lyftes upp var ett passiv badhus fall i Tyskland, där man med en relativ
luftfuktighet på ca 64 % (vilket var gränsen vid övervägandet av risken för
kondensbildning på fönster34) och en rumstemperatur på 32 °C, skapade en mer
påfrestande arbetsmiljö för personalen. De upplevde arbetsmiljön mer påfrestande och
kände sig varma, vilket krävde kortare pass i badhusmiljön. Det åtgärdades genom att
rotera i arbetsuppgifterna mer frekvent. Det lyfter upp frågan hur badhuspersonal hade
upplevt förhållandena som konceptet föreslår.

33

Malmsten AB är en etablerad aktör inom tjänster och produkter för nybyggnation, renovering
och drift av badanläggning. Leverar badhusbyggen och produkter till badanläggningar både
nationellt och internationellt.
34 Passivhaus Institut (b), Monitoring of the Passive House indoor swimming pool in Lünen,
senast ändrad 2015.
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Figur.35 Diagram som visar på sambandet mellan relativ luftfuktighet och temperatur i upplevd
värmekomfort (PMV, med en skala där 0 är neutral och +1 är aningen varmt). Sultriness limit
berör ett byggkrav som i detta fall med “kondensfritt bad” kan förbises. Idag har man provat 64
% i luftfuktighet och en rumstemperatur på runt 32 °C, i ett badhus i Tyskland (vilket var
gränsen eftersom det annars hade bildats kondens på fönstren). Personalen uppfattade
arbetsmiljön väldigt krävande och tung, vilket också visas ligga utanför gränsen för en behaglig
värmekomfort för en våt badgäst iklädd badkläder. Konceptet som presenteras här utgår från 85
% i luftfuktighet och en rumstemperatur på 28 °C.

Studien som beskriver passiv badhusfallet i Tyskland visar på ett teoretiskt samband
mellan relativ luftfuktighet och rumstemperatur som påverkar den upplevda
värmekomforten36. Värmekomforten kan upplevas olika, och detsamma, beroende på
värdet i dessa två variabler, till exempel när den ena är hög och den andre är låg, eller
tvärtom.
Värdena i Tyskland-fallet är enligt teorin nämligen på gränsen till för varmt sett till
värmekomforten för en våt person iklädd badkläder. I konceptet som presenteras i
denna rapport – med en relativ luftfuktighet på 85 % och rumstemperaturen 28 °C –
vore det inom gränsen för en behaglig värmekomfort men närmre på sidan till att det
kan upplevas kallt än påtagligt varmt för en våt person iklädd badkläder.
●

Hur skulle en relativ luftfuktighet i badhusrummet på 85 % påverka byggnaden?

En professor inom byggnadsteknik vid KTH ger riktvärdena 60 % och 70 % i relativ
luftfuktighet att ta hänsyn till vid höga värden av relativ luftfuktighet. Vid första
riktvärdet korroderar stål, även om det inte har bildats kondens. Vid det andra
riktvärdet finns det risk för tillväxt av mikroorganismer. Detta sker främst då vatten
kondenserat på ytor, och som då skapat en grogrund för bakterier och mögel.
För att kringgå dessa kan man i förstahand utesluta material som ej är beständig mot
en hög luftfuktighet eller klorvattenskvätt. Det är något som oftast tas i åtanke idag.
Risken för tillväxt av skadliga mikroorganismer förhindras helt enkelt genom
funktionen kondensfritt bad i sig.

35

Passivhaus Institut (a), Thermal Comfort: figure 3, Energi efficiency in public indoor
swimming pools, senast ändrad 2014.
36 Gagge et al, A standard predictive index of human response to the thermal environment,
1986.
Passivhaus Institut (a), Thermal Comfort: figure 3, Energi efficiency in public indoor swimming
pools, senast ändrad 2014.
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●

Hur skulle en relativ luftfuktighet i badhusrummet på 85 % påverka hälsan hos
människor som vistas där?

En forskare vid Umeå Universitet som har behandlat arbetsmiljö och luftkvalité inom
badhus påpekar att denne inte finner några direkta kopplingar mellan hög luftfuktighet
och hälsorisker för personer som vistas i det. Därtill även från mikroorganismer i ett
inomhusklimat.
Ett snabb och enkelt experiment (prototyp) utfördes för att undersöka upplevelsen av
att befinna sig i föreslagna badhusklimat under 1 timme. Detta i liknande förhållanden
som hos badhuspersonal. Dvs. iklädd lättare kläder och en arbetsuppgift som kräver
koncentration (utföra test och upprätthålla värden).

Prototyp: Simulerad badhusklimat med hög relativ luftfuktighet
Anordning och utrustning:
Ångbastu med anpassade inställningar i Tivolibadet; temperatur- och
luftfuktighetsmätare (Proove TSS320); en test person (t-shirt och långbyxor) med
subjektiv uppfattning om upplevelsen.
Teoretiska riktvärden:

Relativ luftfuktighet = 85 %; rumstemp. = 28 °C

Faktiska rumsvärden:

Relativ luftfuktighet = 82-90 %; rumstemp. = 27,1-27,8

°C
Testhypotes: Vore en badhusmiljö (Rf=85% och rumstemp. 28°C) behaglig att vistas i
(under 1 h) i liknande arbetsförhållanden som badhuspersonal?
Resultat:
Första intrycket var att det “kändes” kvavt vid inandning. Luftfuktigheten “slår” en i
ansiktet likt att stiga ur ett flygplan i ett varmt land.
Andningen började kännas mer bekväm efter ca 20 minuter. Sett till värmekomforten
var det behagligt när rumsvärdena var stabila sett till de teoretiska riktvärdena.
Inga större skillnader upplevdes vid 40 minuter förutom att andas började kännas mer
naturligt. Testpersonen ifråga blev småblöt innanför kläderna eftersom anordningen
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pyste ut stora mängder ånga emellanåt. Det skulle dock inte ske i det kondensfria badet
och kan förbises i experimentet
Mellan 20-60 min uppfattade testpersonen inga märkbara skillnader i sinnesstämning,
humör och kroppsvärme trots att ha koncentrerat på en arbetsuppgift. Det hade heller
inte uppstått någon kondens på stolen som hade torkats torr i början. Det visar på att
kondens inte bildas på tillräckligt varma (värmeisolerade väggar) trots hög
luftfuktighet.

Ångbastun vid Tivolibadet i Kristianstad. Simulerad kondensfritt och “passivt”
badhusklimat med hög relativ luftfuktighet och en lägre rumstemperatur än vanligt
inom badhus. Ett snabbt och billigt test vid ett tidigt utvecklingsskede.
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