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INLEDNING 
Den 17, 18 och 19 januari 2017 hölls tre idéverkstäder i Smålandsstenar, Anderstorp och Gislaved. 

Frågeställningen som lyftes var ”Vilken typ av bad- och sportanläggning vill du ha i Gislaveds 

kommun?”. På plats fanns besökare, tjänstemän, politiker från fritidsnämnden och kommunalråd. 

Besökarna blev uppdelade i mindre grupper, fritidschefen höll en presentation med information om 

upplägg samt hur det fortsatta arbetet kommer att gå till. Idéverkstaden började med att samtliga blev 

ombedda att på egen hand skriva ner sina synpunkter på post-it lappar utifrån frågeställningen. 

Därefter skulle de tillsammans vid varje bord diskutera fram tre förslag som är viktigast för dem. När 

de var klara skulle de redovisa resultatet i storgrupp. Idéerna, synpunkterna och förslagen lämnades 

sedan på ett stort pappersark. Möjlighet att lämna sina synpunkter/förslag fanns även genom en 

webbenkät på kommunens hemsida.  

1. VARFÖR EN SPORTDIALOG?  
Sportdialogen är ett underlag till fritidsnämndes uppdrag som innefattar en utredning om att skapa en 

ny bad- och sportanläggning för hela Gislaveds kommun. Utredningen kommer att genomföras av en 

extern aktör. Syftet med sportdialogen är att kommuninvånarna tillsammans identifierar vilken 

inriktning en ny bad- och sportanläggning ska ha. Dialogen ska också redogöra för vilket fokus 

anläggningen ska ha såsom träning och tävling/match, upplevelser och evenemang, avkoppling och 

hälsa eller lek och äventyr.  

2. SAMMANSTÄLLNING AV IDÉER, SYNPUNKTER OCH FÖRSLAG 
Totalt deltog 169 besökare i idéverkstaden och 1193 personer svarade på webbenkäten. Det gjordes 

även ett besök på gymnasieskolan där eleverna ombads att svara på webbenkäten. Sammanlagt har 

fritidsförvaltningen tagit emot 1193 webbenkätsvar varav 1088 av dessa har varit slutförda, 74 

synpunkter från idéverkstäderna samt fem skriftliga synpunkter. Samtliga synpunkter (idéverkstaden, 

fritextsvar från webbenkäten och skiftliga synpunkter) har sorterats i fem prioriterade 

synpunktskategorier som är multiarena, sporthall, simhall, förslag på aktiviteter och övrigt.  

3. WEBBENKÄT 
Webbenkäten som har skapats i programmet Netigate bygger på nio olika frågor som rör bad- och 

sportanläggningarna i Gislaveds kommun. Nedan följer ett antal diagram som visar hur medborgarna 

har svarat på de olika frågorna.  

I diagram 1 (sid 4) presenteras åldersspannet på de som har svarat. Övervägande är de som är i 

åldrarna mellan 26 och 50 år. Genom besöket på gymnasieskolan lyckades fritidsförvaltningen få in 

fler svar från ungdomarna i åldern 13-25 år.  

 

 

 

 



SLUTRAPPORT Sportdialog i Gislaveds kommun 

 

 

 
 4 [13]  

Diagram 1. Ålderangivelse 

 

I diagram 2 presenteras hur ofta medborgarna besöker de kommunala bad- och sportanläggningarna. 

Närmare hälften av de som har svarat anger att de besöker anläggningarna någon gång per vecka.  

Diagram 2. Fråga: Hur ofta besöker du våra kommunala bad- och sportanläggningar? 

 

I diagram 3 (sid 5) presenteras anledningen till att medborgarna besöker bad- och 

sportanläggningarna. En stor andel besökare är bara utövare men även utövare och publik. En liten 

andel är enbart publik respektive ledare/tränare/funktionär. De som har valt alternativet ”annat” har 

till exempel svarat att de har besökt anläggningen med sitt barn som förälder, att de är både ledare 

och utövare eller att de besöker anläggningen under skolverksamheter som simskola.  
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Diagram 3. Fråga: Av vilken anledning besöker du våra anläggningar?  

 

I diagram 4 presenteras vilken typ av bad- och sportanläggningar som används/besöks mest av de 

medborgare som har svarat på webbenkäten. Det alternativ som flest har svarat på är simhall men 

det är också en hög andel som har svarat sporthall. Många av dem som har valt alternativet ”annan 

sportanläggning” har till exempel svarat gym eller ishall.  

Diagram 4. Fråga: Vilken typ av bad- och sportanläggningar i Gislaveds kommun använder/besöker du?  

 

I diagram 5 (sid 6) redovisas vad som görs när anläggningarna besöks. Antalet personer som svarade 

på frågan var 1068 och de kunde svara på fler än ett alternativ. Procentandelen som visas anger vilket 
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av de olika alternativen som används mest. Den största andelen har svarat att de simmar när de väl 

besöker anläggningen. Andelen som badar och bastar är också stor. Den andel som är publik och 

som utövar sport/idrott i sporthall är också stor.  

Diagram 5. Fråga: När du besöker anläggningen vad gör du då? 

 

På frågan vilken typ av bad- och sportanläggning som är viktigast för en fick personen rangordna den 

typ av anläggning som är mest viktig respektive minst viktig. Siffran ett motsvarade alternativet 

”viktigast” medan siffran fem motsvarade alternativet ”minst viktig”. I diagram 6 (sid 7) presenteras 

varje kategori och andelen personer som har valt de olika kategorierna som ”viktigast” respektive 

”minst viktig”. Den största andelen har valt simhall som ”viktigast” och simhall med läktare som 

”minst viktig”.  
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Diagram 6. Fråga: Vilken typ av bad- och sportanläggning är viktigast för dig?  

 

I diagram 8 presenteras vilket fokus som är ”viktigast” för medborgarna att bad- och 

sportanläggningen ska ha. Även på denna fråga uppmanades personen att rangordna de olika 

alternativen. Den typ av anläggning som anses vara viktigast är en som är anpassad för träning och 

tävling/match. Vidare presenteras även vilket fokus som är ”minst viktigt” för medborgarna att bad- 

och sportanläggningen ska ha. Den anläggning som anses vara minst viktig är en anläggning som är 

anpassad för lek och äventyr. Här presenteras också att en andel av medborgarna istället anser att en 

anläggning för träning och tävling/match inte är särskilt viktig. 

Diagram 8. Fråga: Vilket fokus vill du att bad- och sportanläggningen ska ha?  
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Närmare hälften (479 personer) av de som har svarat på webbenkäten är utövare vilket innebär att 

de utgör den största andelen besökare. Följande diagram som presenteras riktar in sig på vad den här 

gruppen har svarat. 

I diagram 10 går det att utläsa att över hälften av utövarna besöker de kommunala bad- och 

sportanläggningarna dagligen eller någon gång per vecka. En stor andel besöker även anläggningarna 

någon gång per månad samt någon gång per år.  

Diagram 10. Fråga: Hur ofta besöker du våra kommunala bad- och sportanläggningar? 

 

I diagram 11 går det att utläsa att den största andelen av utövarna besöker simhallen. Det går även 

att konstatera att det finns en grupp som gärna besöker en annan typ av sportanläggning som till 

exempel gymmet eller ishallen.  

Diagram 11. Fråga: Vilken typ av bad- och sportanläggningar i Gislaveds kommun använder/besöker du? 
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De flesta aktiviteterna som genomförs bland utövare innefattar simning, bad, bastu samt en liten 

andel utgörs av simskoleverksamhet eller annan simhallsverksamhet (se diagram 12). Denna andel 

motsvarar mer än hälften av de som är utövare.  

Diagram 12. Fråga: När du besöker anläggningen vad gör du då? 
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3.2 SPORTHALL 

Det har kommit in 36 fritextsvar som berör kategorin ”sporthall”. I denna synpunktskategori finns 

det ett intresse av en sporthall som kan ta emot olika typer av sporter och där elitidrottslagen kan ha 

sina matcher. Det finns ett önskemål om att det ska vara högt i tak och att det ska finnas flexibla 

läktare med plats för 500-3000 personer. Det ska även finnas plats för klubbarna och 

föreningsidrotten. Det finns också ett önskemål om att anläggningen ska vara anpassad efter olika 

åldrar och att den ska inrymma en träningslokal som till exempel ett gym. Den ska även kunna 

användas för större evenemang och vara tillgänglig för skolverksamhet.  

3.3 SIMHALL 

Det har kommit in 87 fritextsvar som berör kategorin ”simhall”. I denna synpunktskategori är det 

många som vill ha en större badanläggning med läktare som inrymmer bassänger för träning, tävling, 

lek och äventyr. Det är önskvärt att den är lämplig för alla åldrar, att det finns trampoliner/hopptorn, 

bassäng med varmvatten för rehab, någon form av relaxavledning, möjligheter för 

simskoleverksamhet och att den innehåller en höj- och sänkbar bassäng samt en 50 meters bassäng. 

3.4 FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER 

Det har kommit in 57 fritextsvar som berör kategorin ”förslag på aktiviteter”. Här har det lyfts fram 

olika förslag på aktiveter och typ av anläggningar. Dessa har grupperats i fyra kategorier och listas 

nedan: 

Utomhus: ridanläggning, uteidrottsplats, friidrottsbana, gymnastiksal, boulebana, basketplan, fotboll, 

skatepark, parkour, utegym, hinderbanor 

Inomhus: klätteranläggning, judo, kickboxning, styrketräning, ishockey, gruppträningspass, dans, 

squashhall, gym, massage, spa, cross fit, yoga 

Simhall: vattenhinderbana, vattengympa, varmvattenbassäng 

Sporthall: drillträning, innebandyplan, bordtennis 

Det har även kommit in andra förslag på aktiviteter som utomhusbio. Dessa har inte tagits med i 

beräkningen då de inte sammanfaller under någon av kategorierna bad- eller sportanläggning.  

3.5 ÖVRIGT 

Det har kommit in 149 fritextsvar som berör kategorin ”övrigt”. I denna synpunktskategori har det 

framkommit att det är viktigt med närhet och tillgänglighet i form av god kollektivtrafik som buss och 

taxi, att det ska finnas goda parkeringsmöjligheter men även vart anläggningen i så fall ska placeras 

någonstans. Det finns ett önskemål om att den framtida anläggningen ska vara anpassad för 

funktionshindrade, att den bland annat ska ha en ramp ner till vattnet och att den ska ha en god 

tillgänglighet till omklädningsrummen. Det som även önskas är mer öppettider, att det ska vara rent 

och fräscht i de befintliga anläggningarna, att det bör finnas ett centralt klubbkansli för föreningarna, 

att det finns en kafeteria med olika utbud, att det är viktigt med simundervisning och att den ska vara 

gratis för elever. Något som också lyfts fram är att en satsning bör göras på aktiviteter för barn, att 

det bör finnas duschbås/enskilda duschar i omklädningsrumen, att det bör ske en upprustning av 

skolans gymnastiksalar och att en utökning bör göras av den utrustning som finns i hallarna. Något 

annat som också omnämns flera gånger är att det bör finnas anläggningar i samtliga orter. 



SLUTRAPPORT Sportdialog i Gislaveds kommun 

 

 

 
 11 [13]  

4. IDÉVERKSTADEN 
Idéverkstaden genomfördes på tre olika dagar, i orterna Smålandsstenar, Anderstorp och Gislaved. 

Sammanlagt kom det 169 personer. Medelåldern på de som kom till idéverkstaden var relativt hög. 

De flesta var mellan 40 och 60 år gamla. Idéverkstaden påbörjades med att samtliga deltagare delades 

upp i grupper och placerades ut per bord. Först blev de ombedda att skriva ner vad som är viktigt för 

dem när det gäller en bad- och sportanläggning på post it - lappar. Därefter ombads de att 

tillsammans välja ut tre prioriterade synpunkter/idéer per bord. När de var klara fick varje bord 

presentera sitt förslag på ett stort pappersark inför de andra deltagarna i salen. De prioriterade 

synpunkterna har sammanställts i fem olika kategorier (se diagram 12).  

Diagram 12. Prioriterade synpunkter uppdelade i fem olika kategorier.  
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större arrangemang som konserter, mässor, utbildningar och konferenser. Fokus ska ligga på idrott, 

tävling och träning. Andra önskemål är en publikkapacitet på 1000-1500 personer med möjlighet till 

utökning, ett kansli, serveringsmöjligheter samt utdragbar läktare. 

4.2 SPORTHALL 

I följande synpunktskategori önskas det en sporthall med en publikkapacitet på 1000 personer där 

det finns tillgång till alla lokala sporter, friidrott och möjlighet till större arrangemang. Hallen ska även 
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4.4 FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER 

Det har lyfts fram olika förslag på aktiveter och typ av anläggningar. Dessa har grupperats i fyra 

kategorier som listas nedan: 

Utomhus: elljusspår, utegym, fotboll, konstgräsplaner 

Inomhus: friidrott, bowlingarena, dansstudio, gym, träningshallar 

Simhall: Inga synpunkter 

Sporthall: Inga synpunkter 

4.5 ÖVRIGT 

Här lyfts vikten av att behålla samtliga anläggningar på respektive ort. Annat som önskas är att 

anläggningen ska passa olika åldrar och behov, att det ska vara lätt för folk att ta sig till och från 

anläggningen både för skola samt allmänhet och att en servering ska finnas. Storleken av anläggningen 

har även ifrågasatts. Det som också önskas är förråd men även utrymmen för föreningar i form av 

kansli/samlingsrum/möteslokal för bland annat konferenser. Annat som lyfts är ett café och att det 

finns möjlighet för idrotter som är speciellt anpassade för funktionshindrade. 

Det har även kommit upp övriga förslag som inte är relevanta för bad- och sportanläggning som till 

exempel placering. Detta tas inte med i denna sammanställning då det inte är aktuellt.  

5. BESÖK PÅ GYMNASIET 
För att få in fler webbenkätsvar från ungdomar åkte två tjänstemän tillsammans med en politiker till 

gymnasiet i Gislaved för att informera om sportdialogen i Gislaveds kommun. Under dagen samlades 

ytterligare ca 80 webbenkätsvar in vilket har medfört en högre svarsfrekvens.  

6. SAMMANFATTNING 
Sammanfattningsvis visar resultatet från webbenkäten att en stor andel av de som har svarat  

(1193 personer) vill ha en simhall (44,5 %) men att en stor andel även vill ha en sporthall (41,7 %). På 

frågan vad medborgarna gör när de besöker anläggningarna svarade en stor andel att de simmar  

(18,6 %), badar (12,2 %), bastar (12,4 %) och att de deltar i simskola/annan simhallsverksamhet  

(5,0 %) vilket motsvarar någon form av aktivitet i en badanläggning. Vidare svarade ungefär en 

tredjedel (31,6 %) att den typ av bad- och sportanläggning som är viktigast är en simhall och att en 

simhall med läktare är minst viktig (32,1 %). På frågan vilket fokus en bad- och sportanläggning i så fall 

ska ha svarade närmare hälften (41,7 %) att träning och tävling/match är viktigast och att lek och 

äventyr (33,2 %) är minst viktigt. En stor andel svarade även att träning och tävling/match inte är 

speciellt viktigt (26,8 %). Bland de som är utövare (479 personer) och som utgör en stor andel av de 

som har svarat (44,4 %) vill de flesta ha en simhall (72 %). När det gäller frågan vad utövarna gör när 

de besöker en anläggning så har den största andelen svarat att de simmar (24,8 %), badar (14,2 %), 

bastar (16,1 %) och att de deltar i simskola/annan simhallsverksamhet (4,6 %).   

När det gäller fritextsvaren i webbenkäten så har en andel av de som har svarat uppgett att en 

multiarena är ett alternativ. Det är önskvärt att den i så fall är anpassad efter olika typer av aktiviteter 

och evenemang. Här kan tilläggas att andelen av de som är publik och de som är både utövare och 

publik tillsammans utgör 40,2 %. En större andel fritextsvar berör en simhall. Det är i så fall önskvärt 
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att det är en större badanläggning med läktare som inrymmer bassänger för många aktiviteter samt 

att de är anpassade efter olika åldrar och behov.  

Resultatet från idéverkstaden påvisar att många vill ha en multiarena anpassad för olika typer av 

aktiviteter och evenemang. Något som också är önskvärt är en större badanläggning anpassad efter 

olika åldrar och behov.  

Sammanfattningsvis visar resultatet från webbenkäten samt fritextsvaren och idéverkstaden att en 

större andel vill ha någon form av badanläggning. En viss andel vill även ha någon form av multiarena 

anpassad efter olika aktiviteter, åldrar och behov. En mindre andel vill ha en sporthall.  

7. DET FORTSATTA ARBETET 
Det fortsatta arbetet kommer att genomföras av en extern aktör som ska göra en utredning vad 

gäller olika förslag på en möjlig bad- och sportanläggning. En rekommendation är att titta närmare på 

funktioner och innehåll då det har kommit in många önskemål som rör detaljer om vad anläggningen 

ska fyllas med.  

8. TACK  
Ett stort tack till er alla som har svarat på webbenkäten och medverkat i idéverkstäderna. Detta 

underlag kommer att vara till stor hjälp för oss i det fortsatta arbetet.   

 

 


