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Stockholm is considered as a tourist destination which has a lot of offers to attract tourists and if it 
utilizes it water better it can give a wonderful and unique experiences and cold baths may become an 
image to it.
The aim of this study is to shed light on the open-air swimming-baths and shores of Stockholm. Also 
how to use this advantage as it’s a city based on many islands, the purest water in Europe and this makes
Stockholm as a destination a very attractive place for tourism.  
For a better understanding of our study, we have studied the quality and quantity to see how people 
began to exploit open-air swimming-baths throughout history everywhere in Europe and specifically of 
Stockholm city sea shore. We did a study on the history traditions of open-air swimming-baths and how 
it can be a tourist attraction through books and interviews, scientific articles and our personal 
observation, so that we can analyze how to develop sustainable tourism in the future and how 
Stockholm city can make development of opportunities for the future.  
Research has shown that the City does not focus specifically on cold baths, their marketing is on 
permanent attractions focusing on culture and events to attract tourists. Equally important is the range of
secondary and tertiary attractions at your destination and give a greater value for the tourist. The growth 
of the tourism benefits the city, local businesses and local people including contributing to more jobs.

Some players feel that the demand for swimming in Stockholm's city center has risen and some not, but 
they agree that demand is high.

It is interesting to know whether the open-air baths in the future could become part of Stockholm's 
image or not.

Keywords: Open-air swimming-baths, Attractions, Tourism development, Cold bath, Stockholm city, 
Destination.
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Sammanfattning

Stockholm Stad har ett stort utbud av attraktioner och kan erbjuda människor många samt varierande 
upplevelser. En attraktion måste därför kunna erbjuda något unik som lockar till intresse och skapar en 
medvetenhet hos den potentiella besökaren. För att få en kund att besöka en specifik attraktion krävs 
även att kunden får ett värde vid besöket som resulterar i en minnesvärd upplevelse. 
Syftet med denna studie är att belysa kallbad i Stockholm. Också hur man använder denna fördel 
eftersom det är en stad baserad på många öar, det renaste vattnet i Europa och det gör Stockholm som 
destination en mycket attraktiv plats för turister.
För en bättre förståelse av vår studie har vi studerat den kvalitet och kvantitet för att se hur folk började 
använda kallbad genom historien överallt i Europa och särskilt i Stockholms stad. Vi gjorde en 
undersökning om historiska traditioner inom kallbadhus och hur kallbad kan utvecklas till en intressant 
turistattraktion. Detta gjordes genom att studera litteratur, intervjuer, vetenskapliga artiklar och vår egen 
observation. Av det insamlade materialet kan vi analysera hur man kan utveckla hållbar turism i 
framtiden och hur Stockholms stad kan göra utveckling av sina resurser för framtiden.
Forskning har visat att staden inte fokuserar specifikt på kallbad eller badturism. Stockholm Stad 
fokuserar deras marknadsföring på permanent attraktioner med centrum på kultur och evenemang för att
locka turister. Lika viktigt är utbudet av sekundära och tertiära attraktioner på en destination och för att 
ge ett större värde på plats för turister. Tillväxten av turismen förmåner staden, lokala företag och 
lokalbefolkning exempel genom att bidra till fler arbetstillfällen.

En del aktörer känner att efterfrågan för att bada i Stockholms Stad har ökat och vissa inte, men de är 
överens om att efterfrågan är hög.

Det är intressant att veta om kallbadhus i framtiden skulle kunna bli en del av Stockholms image eller 
inte.

Nyckelord: Kallbad, Attraktion, Turism utveckling, Kallabadhus, Stockholms stad, Destination.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Kallbad har varit en del av människans kultur sedan många tidsepoker och varit något gemensamt för 
hela Europas befolkning. I Sverige har kallbadhus funnits redan från vikingatiden och spred sig därefter 
snabbt runt om i landet och kusterna.

Stockholm stad kännetecknas av närheten till vattnet, de vackra byggnaderna, grönområdena och att 
stadens friska luft. Stockholm har spår av en 750-årig historia som gör karaktären för stadens yttre samt 
inre miljöer unika. De flesta sevärdheter som exempel museer, teatrar, och natur kan besökas till fots 
och mycket av utbudet kan ses under samma dag för att tillgängligheten är god.

Enligt statistik från Stockholm visitorbord har Stockholm den största ökningen av övernattningar i 
Sverige. Stockholm är en internationellstad med stor variation av bra shopping, kulturliv, varierade 
boende möjligheter och en blandning av restauranger. Stockholm stad arbetar med att marknadsföra sig 
som ”the capital of Scandinavia” med sitt stora utbud av kulturliv och event för att locka turister allmänt
till destinationen. Den ökade turismen gynnar stadens tillväxt inom näringslivet samt evenemang och 
med det bidrar det till ökad sysselsättning för lokalbefolkningen.

Efterfrågan från turister hos Stockholm visitor samt Företaget Stockholm kallbad AB upplever att 
efterfrågan på badmöjligheter i Stockholm stads stadskärna har ökat. Hur kan denna efterfrågan skapa 
en primär attraktion i Stockholm på riddarfjärden? 
 
Undersökningen har visat att Stockholm stad inte fokuserar på bad som primär attraktion även om deras 
närhet till vatten är en tillgång. Detta grundar sig dels i att behålla renligheten i Mälarens vatten samt 
behålla det öppna vattenytorna inom staden.
 
Enligt Stockholms skönhetsråd måste Stockholm stad stärka sin personliga profil inom arkitektur för att 
locka turister till destinationen med annorlunda attraktioner för att hålla konkurrensen med andra 
destinationer exempel Paris som har Eiffeltornet.

För att få en ingående förståelse av badkulturen har vi undersökt hur badturismen sett ut över historisk 
tid globalt i världen samt i Stockholmstad. Vi har undersökt badturismen utifrån ett helhetsperspektiv 
för att sedan uppmärksamma intressanta aspekter för att få en djupare insikt inom badkulturen. 

1.2 Problemdiskussion
Vi har valt ämnet ”kallbad som attraktion” för att efterfrågan hos turister ,enligt Stockholm visitor bord, 
finns av lokala badplatser inom Stockholmstullar året om. Denna attraktion skall finnas tillgänglig lokalt
för att kunna möta efterfrågan och kunna erbjuda turisten en upplevelse inom tullarna. 
År 2007 kom ett förslag inom Stockholmstad att anlägga ett kallbadhus i Riddarfjärden. ”
– Hela världen ska veta att man kan bada mitt i Stockholm stad, säger Svante Hultquist, som ligger 
bakom idén och tagit del av en intervju av Aftonbladet.”1 Projektet fick positiv kritik men även problem 
och lades ner. Detta för att bristen av information till lokalbefolkningen gjorde att motståndssidan vart 
för stor i Stockholm. Även Stockholm stad ser frågan angående att bebygga vattenytor som en känslig 
diskussion och det kan bli ett problem i framtiden.

1 www.aftonbladet.se/nyheter/article11151568.ab 2011-04-18
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Stockholm stads vattenrum har under historisk tid används för olika ändamål som exempel kallbad men 
på senare år varit skonat från bebyggelse och detta har skapat på lång sikt att vattenytorna fortfarande är 
öppna. Detta har givit staden en öppenhet och även ur miljösynpunkt har detta gynnat vattnet då det 
håller sig renare. Å andra sidan borde Stockholm stad som destination berika arkitektur genom att bygga
ett kallbad. I intervju med Arkeologen Hjulhammar samt Stockholms skönhetsråd är koppling mellan 
historia och profil för Stockholm stor för att locka turister. Vid destinationsutveckling är närmaste 
tillgångar den enklaste resursen att tillgå. Tillgången Mälarens vatten som är Stockholm stads image 
borde bli mer tillänglig för turismen att ta del av och varför inte ta fram ett kallbad som är ordnat samt 
ett arv från vår historia.

Fernström (2005:70) definierar upplevelseekonomi som ”skapandet av minnesvärda upplevelser för 
kunden/gästen”. Fernström (2005:53) menar att de flesta turister redan har gjort allt ”det vanliga” som 
att åka till Thailand, hyrt stuga och campa. Man har blivit bortskämd och är trött på det gamla och 
människor vill nu uppleva andra saker. Fernström poängterar att det i upplevelsebranschen finns en 
outtömlig möjlighet för svensk besöksnäring.

I problemdiskussionen vill vi även ta upp hur viktigt det är att marknadsföra ett projekt med 
lokalbefolkningen och att hålla en långsiktig kommunikation. Om kommunikationen inte fungerar 
skapar det missnöje hos lokala individer på destinationen. På destinationen är faciliteter en stor del av 
platsen men även lokalbefolkningen är en stor del av imagen. Möjligheterna för att placera ett kallbad i 
Stockholm och utveckla det till en attraktion måste börja med att samordna och informera alla delar 
inblandade på en destination. Det har funnits ett förslag för kallbad i Riddarfjärden men det lades ner för
protester som kom från lokalbefolkningen. Stockholm stad själva tror att bristen på kommunikation 
information om bygget till lokalbefolkning skapade protesterna. Detta kan vara den ena faktorn som 
saknades men även den del att informera om historien angående kallbaden i Stockholm som varit en 
viktig del både kulturellt samt funktionellt för destinationens invånare. Detta hade kunnat skapa en 
tillhörighet för lokala invånare till den kultur de lever i. 

Utvecklingen är en stor del av Stockholmstads som en attraktiv destination och att kunna erbjuda platser
som möter turistens behov och efterfrågan är ett måste för framtiden. 

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att titta på hur en historisk attraktion kan lyftas fram och stärka Stockholm stad 
som destination. 
Uppsats lyfter fram hur Stockholm stad kan stärka sin personliga profil som destination för att locka 
turister genom att bygga ett kallbad.

1.4 Frågeställning
Hur etablerat har kallbad varit i Stockholm stad? 
Vilken problematik har Stockholm stad mött i frågan om etablering av nya kallbad under 2000 talet?
Vilka fördelar kan ett kallbad ha som attraktion för Stockholms stad? 

1.5 Avgränsningar
För att göra studien hanterbar så är det nödvändigt att göra vissa avgränsningar utifrån flera faktorer.

 Den rumsliga avgränsningen över det valda studieområdet är dragen inom Stockholms tullar.(se 
figur 1) Detta innefattar ett område från Gamla stan, Kungsholmen, Långholmen, Norrmalm, 
Riddarholmen, Skeppsholmen, Södermalm, Vasastaden, Östermalm samt Djurgårdsstaden på 
Djurgården. Stockholms tullar brukar gälla de platser i Stockholm där stadens stadstullar 
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historiskt sett har legat. Detta för att efterfrågan av bad har varit i detta rum och syftet för arbetet 
är inriktat på Stockholm Stad som destination.

 En ytterligare avgränsning har gjorts till Riddafjärden för att kunna jämföra historien av 
Stockholms främsta kallbad som var placerad här under 1800talet.

(figur 1) Källa: Sjöfartsverket
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2. Metod

2.1 Forskningsmetod
Forskaren använder olika metoder och teknik som verktyg för att förklara olika problem i samhället. 
Enligt Per Dannefjord är metoden en tankegång, en förenklad modell över vad man bör fundera över när
man forskar 2, dvs. vad man gör för att bedriva forskning.

Det finns olika inriktningar hur forskaren ska besvara och lösa sitt problem. Vi har studerat närmare på 
kvantitativa samt kvalitativa forskningar.  
Kvantitativ forskning kan innehålla ett deduktivt synsätt, där interaktionen mellan teori och metod ligger
i fokus för att prova teorier.

Kvalitativ forskning har en induktiv inriktning, där forskaren istället vill generera en teori och avvisar 
det som positivismen företräder.3 , det är deltagarnas perspektiv som är utgångspunkten han utgår från 
sitt perspektiv.4  
 Det som skiljer mellan att kvalitativ och kvantitativ forskning som är två olika arbetssätt, är vilken 
bemärkelse teorin har, vilken kunskapssyn de företräder och vilka ontologiska förutsättningar som 
utgångspunkt.5

Vi anser att en fallstudie är mest lämpad för vår undersökning eftersom det är det bästa alternativet för 
att få en beskrivning av företeelsen, händelsen och relationer som uppträder i ett särskilt 
undersökningsobjekt man studerar. Fallstudiens kännetecken är att den ger forskaren möjlighet att få 
tillgång till sitt undersökningsobjekt, arbetsplatser, intervjupersoner, olika typer av skrivet material mm 
som kan skapa flexibilitet att ändra strategier. Fallstudien koncentrerar sig framför allt på sociala 
förhållanden och processer som pågår inom ramen för det man undersöker.  Forskaren kan använda sig 
av observationer av företeelser och intervjuer i en sammanställning med de mest lämpliga alternativen 
för att kunna genomföra studien på bästa sett.6

Utifrån syftet med denna uppsats, att belysa ett kallbad i Stockholmstad, kommer vi att använda oss av 
ett kvalitativt förhållningssätt. Den kvalitativa metoden syftar till att ge oss en djupare förståelse för det 
vi studerar, vi utgår inledningsvis med att söka efter relevant litteraturer, vetenskaplig tidskriftartiklar, 
samt modeller och kartor som ska vara till grund för vår studie. Ett antal teorier har valts ut för att 
studera verkligheten och utföra analysen. Denna metod ger oss förutsättning för att skapa oss en bild 
samt kunskap över vårt valda ämne innan vi utför våra intervjuer. Vi kommer också att använda oss av 

2 Dannefjord P (2005) sida15
3 Bryman. A. (2011) sid.249
4 Ap.lit sid 271
5 Ap.lit sid 40
6 Denscombe M(2000) Forskningshandboken för forskningsprojektet s44
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elektroniska källor för att samla in information om kallbad i Stockholm stad, samt undersök olika 
internetartiklar för att få en mer allmän bild om studiens ämne. 

I undersökningen analyserar vi även de befintliga kartor över det valda geografiska området (vissa ligger
som bilagor i uppsatsen).Vi har även gjort egenproducerade kartor med hjälp av programmen Arc GIS 
och Arc Catalog.

För att få en ingående förståelse har vi undersökt hur badturism har sett ut över historisk tid globalt i 
världen, i regionen Sverige samt i rummet Stockholm Stad. Vi har undersökt kallbad utifrån 
helhetsperspektiv för att sedan uppmärksamma intressanta aspekter för att få en överblick om kallbadets 
historik. Intervjuer har utförts med väl insatta aktörer för att få en realistisk uppfattning inom studie 
området.  Intervjuerna genomförde vi med utvalda personer som har kunskap med betydelse för studien.
För att starka vår stärka reliabilitet alla intervjuer i studien har dokumenterats med hjälp av anteckningar
och Mp3 spelare, som efteråt renskrivits och ligger som bilaga till uppsatsen.
Vi har bestämt oss att göra en observation inom det avgränsade studieområdet för att få en egen 
upplevelse av platsen. 

2.2 Induktiv ansats
Undersökningen kan ha två olika ansatser inom vetenskapsteorin: induktiva eller deduktiva ansatser. 
Den huvudsakliga skillnaden med deduktivt, respektive induktivt ansatser är att den deduktiva 
utgångspunkten förklarar undersökningens resultat som teorin, medan den induktiva utgångspunkten är 
teorin och själva resultatet av studien.7

En deduktiv angreppsätt utgår från existerande kunskap och teorier inom ett visst område som 
författaren väljer. Deduktivt angreppssätt är också den vanliga tolkningen av förhållandet mellan teori 
och praktik. Man menar med ett induktivt angreppssätt används resultatet av undersökningen och 
observation för att kunna ta fram teorier. Deduktivts angreppssätt drar sin slutsats i uppsatser utifrån 
grundvalet av observationen. 

 Vår undersökning är abstrakt med en induktiv ansats. I den induktiva ansats är forskningsresultatet den 
faktiska teorin. Det går från resultat och observationer in undersökning till att dra generaliserbara 
slutsatser och därmed en teori. Vi inleder med att börja med det området som vi har tidigare vetskap om,
och därefter införas vi våra hypoteser för att har en ordentligare empirisk undersökning, och detta för att 
begreppet och teorier växer fram utifrån det empiriska materialet som vår studie bygger på, Det är de 
hypoteserna som kommer att härska själva utvecklingsgången för att ackumulera i det empiriska 
materialet. I slutet kommer studiens resultat förbindas till tidigare utnämnda teorier.8

2.3 Fallstudieobjekt
Utifrån vårt syfte riktar vi oss på att undersöka Stockholms stads utvecklingsmöjligheter av kallbad som 
attraktion. Detta för att staden skall ta del av sina naturliga resurser för att ta upp en äldre tradition som 
funnits i Stockholm och använda den till att bli en attraktion igen. Avgränsning av det geografiska 
rummet har gjorts med hjälp av Google som sökmotor och Google maps samt med Arc Gis, sökningen 
begräsades till full-text format. Följande sökord användes; kallbad, kallbadhus, Stockholms maps, 
Sjöfartsverket samt Stockholmskällan.

Den som genomför undersökningen, för att få studien på bästa sätt ,skall observationer av förseelser 
kopplas ihop med intervjuer av den mest lämpligaste informationen i en sammanställning.9

7 Bryman. A. (2011) sid.26
8 Ap.lit sid.29
9 Denscombe M(2000) sida44
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För att lättare kunna identifiera sig med upplevelsen var kallbads anläggningar har funnits besökte vi 
Stockholm stad och varit på de platser som kallbad varit placerade. Detta för att få en rumslig upplevelse
och skapa oss en bild över staden, där kallbadsanläggningar har funnits placerade. Men även för att se 
om det är geografiskt möjligt idag att återskapa gamla traditioner och anläggningar på samma plats.
För dokumentation valde vi att utgå från en karta från år 1885, för att den visar den centrala delen av 
Stockholm Stad. Denna karta visar Strömsborg kallbad, som under en längre period var en symbol för 
Stockholm stad.

2.4 Intervjuer
Kunskap byggs upp i den kvalitativa forskningsintervjun genom ett samspel mellan intervjuaren och 
informanten.10 Därmed utarbetar vi en sätt för att öka samspelet mellan oss och våra informanter under 
intervjuerna, främst genom att lyssna på deras tankar och funderingar kring Stockholms kallbad. Vi 
använde oss av narrativa intervjuer som betyder att vi har samlat information om ämnet innan vi 
formade vårt frågeformulär, där respondenten fick chansen att tala fritt, samt att tillföra egna 
kommentarer. Olika frågemanual användes till varje intervjuperson för att maximera den kunskap som 
vi ska få kring Stockholms kallbad och det handlar även om att våra intervjupersoner kan olika kunskap 
inom ämnet.

I en kvalitativ intervju finns ofta en intervjumall behandlande frågor, som forskaren anser att den är 
grundläggande för undersökningen, men utrymme lämnas även för samtal utöver dessa. Genom sådana 
öppna och djupgående intervjuer hoppas forskaren finna bakomliggande faktorer av betydelse för 
studien.11 
 
För att vi ska få bättre uppbyggnad i frågeformuläret använde vi oss av Steinar Kvale och Svend 
Brinkmanns sju stadier som ett mönster för våra intervjuer: 
1. Tematisering – förrän intervjun påbörjades med samtliga intervjupersoner, så introducerade vi vårt 
syftemål med studien. 

2. Planering – innan vi utförde våra intervjuer genererade vi en bild om forskningsområdet för att senare
gör upp plan för undersökningen. 

3. Intervju – vi använde oss av en intervjuguide där vi utformade frågor med utgångspunkt våra tidigare 
kunskaper. 

4. Utskrift – bandspelare och våra anteckningar, var ett hjälpmedel under direktintervjuerna, så kunde vi 
sätta ihop det empiriska materialet som senare kom att analyseras. 

5. Analys – utifrån vårt syfte med studie utvaldas användbara metoder ut för en mer genomgripande 
analys av intervjuerna som förbundnas till utnämnda teorier. 

6. Verifiering –för att se om studiens tillförlitlighet för att se om resultatet blir rationellt verifierbart. 
7. Rapportering – vi analyserade resultatet av vår studie och de metoder som vi använde oss av för att 
göra en definitiv översikt av det införskaffade råmaterialet.

För att få en bild över destinationen samt kallbadets historia är det viktigt att samtala med de aktörer och
de som arbetar inom turism. Detta för att samla in och ta vara på den information som finns inom 
kunskapsområdet. Insamling av empiriskt material får oss att lära känna ämnet och historien om 

10 Kvale, S. (2011)sida.9
11 Holme och S(1997 )sida.14
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traditionerna för kallbad samt att skapa nytänkande. För att få in intressant material om ämnet valde vi 
inledningsvis att intervjua intendenten och forskaren Marcus Hjulhammar som har forskat inom området
kallbad i Stockholm över en historisk tid. Vi har även intervjuat Eva Camél Fuglseth  på Stockholm 
Visitor board, Nicklas Neuman som har examen i kostvetenskap vid Uppsala universitet, Martin Rörby 
informationsansvarig på Skönhetsrådet i Stockholm ,marknadschef Anna Wallström på Seglarhotellet på
Sandhamn. Sandhamn hotellet arbetar ständigt med att utveckla sin produkt och sin image. Deras 
framgång har gjort att på fem år har de ökat mest med bokade hotellnätter året om, i jämförelse med 
andra hotell i skärgården. Intresset av att köpa en produkt med närheten till vatten, natur och historia har
ökat och det märks ute på Sandhamn hotellet. Detta gör det intressant att få höra deras arbetsätt.
Vi har även intervjuat en säsongsanställd på Stockholm Visitor board som arbetade under sommaren 
2010. Hon kommer inte nämnas med namn utan vill vara anonym. Våra frågor till henne handlade om 
turistens efterfrågan och vad för utbud Stockholm stad har idag i utomhusbad samt kallbad. Alla de 
utvalda kunde i olika mån hjälpa till med intervjun men vi tycker att den information som givits har varit
tillräcklig som empiriskt material för vår fallstudie.

De intervjufrågor som har ställts har varit olika för olika intervjuer men har grundat sig efter vårt syfte 
och Steinar Kvale och Svend Brinkmanns sju formeringar. I den empiriska delen presenteras de 
intervjuade personerna närmare. Metoden för intervjuerna har varit att först ta kontakt via mejl eller 
telefon där förfrågan skedde angående en intervju. Frågorna har skickats ut innan intervjun för att 
informanten skulle få tid att förbereda sig och för att samtalet skulle flyta på lättare. De personer som 
svarade genom mejl skickade tillbaka svaren och därefter kunde vi sammanställa dem. 

2.5 Kritisk granskning av metoden
Validitet och reliabilitet är två metoder som forskare sätts inför.

Begreppet validitet brukar definieras som överensstämmelse mellan teoretisk referensram och 
operationell indikator, det vill säga att vi undersöker det vi påstår att vi undersöker12. 
Validitet ökar om forskare utgår från sin teoretiska referensram när han formulerar intervjufrågor och 
observationsschema. Vi anser att validiteten av vårt arbete är hög och detta för att vi utgår från det ämne
vi undersöker, utifrån en teoretisk referensram när vi sammanställde våra intervjufrågor, då samtliga 
intervjupersoner gav svar på våra frågor på ett vägledande och drivande sätt. Med hjälp av svaren från 
intervjuerna och observation, i motsvarighet till teorierna,13  även intervjupersoner har fått hjälp att 
förstå frågor vid oklarheter och fått utrymme att ställa också frågor. Vi försökte hela vägen också att 
förhålla oss kritisk till all slag av inflytandet på resultat och analysen i vårt arbete och vi ansåg att vi 
lyckades till en viss grad eftersom god validitet innebär att en studie undersöker det den påstår sig 
undersöka. I vår slutanalys gäller det alltså att se om vårt syfte är fullgjort samt om våra frågeställningar 
är besvarade, begreppsvaliditeten är också direkt förbunden till reliabiliteten, så om reliabiliteten är låg i
en undersökning så är begreppsvaliditeten låg. 
Begreppet reliabilitet avser undersökningens tillförlitlighet, om studien genomförts vid en annan 
tidpunkt till vilken grad vi skulle få samma resultat,”14 Forskaren kan alltså bedöma om undersökningen 
är tillförlitlig eller inte och på så sätt se om resultatet är varaktigt.

För att öka studiens reliabilitet verkställdes flera intervjuundersökningar och observation 
undersökningar för att därefter förbinda dessa till väsentliga teorier. Detta åstadkoms för att se hur teori 
och realitet stämmer överens, men materialet i vår undersökning uppställdes därefter beroende av 
varandra innan vi sammanfogade materialet till en text. Samt utfördes observationer efter intervjuerna 
och därför finns en risk att vi har kunnat bli påverkade av informanternas perspektiv. Tillförlitligheten 

12 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud( 2007) s. 63
13 Bryman. A. (2011) sid.43-44
14 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud.( 2007)sida. 63
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också i det insamlade materialet bör ses utifrån det interaktion som uppstår mellan informanter och 
intervjuare, det kan vara att varje informant och intervjuare har personliga tolkningar, inte bara om 
omgivningen utan tolknings utrymme ligger även i intervjufrågorna. Detta kan leda till att informant 
svarar på en fråga som intervjuare inte har menat sig placera. 
Att intervjuare framställer frågor som öppna som tänkbart, utan att påverka informanter till ett tillönskat 
svar men samtidigt få ut betydelsefullt information för studien.15 Vi intervjuar olika informatörer från 
olika delar i turism branschen för att få ett djup, betydelsefull data som möjligt, och att kan se olika 
perspektiv. Tolkningen av informatörens svar kan bli felaktig och svaren kan påverkas bara genom att 
det utförs en intervju. Att data hämtas ur olika källor kan dock påverka validiteten då data kan vara 
daterad eller subjektiv.16,

15 Bryman, A. (2011) sid. 511
16  Ap.lit. sid. 351
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3. Teori 

3.1Turism som produkt

Det finns flera villkor som är viktig för att turism ska uppstå:
Det måste finnas någon form av attraktion som ska attrahera turister. 
Det är primärt att attraktionen är tillgänglig, detta innebär att det ska vara lätt för turister att ta sig till 
den. 
Det bör erbjudas olika slags logi, kost och boende.
Det måste det finnas människor som vill besöka platsen och har tid och möjlighet att göra detta17. 

Det som definitivt gör att turister väljer en plats att resa till är vad som finns att göra på platsen. Därför 
blir nöjet på platsen betydelsefullt för turistens val av destination18, och på grund av detta framställs 
turism ofta som en produkt av fyra olika beståndsdelar: resa, bo, äta och göra.19

Författaren Frank Grover beskriver i sin artikel hur viktig image är i en köpeprocess. Det konsumenten 
gör innan den bestämmer sig för att köpa en tjänst eller produkt är att samla information om tjänsten 
eller produkten för att skapa en ”mental bild över varan”. Då turismservice och tjänster är ogripbara är 
imagen viktig att förmedla fram sin tjänst som företaget vill sälja mer än vad som är i verkligheten. 
Turismens produkt och tjänst leds fram genom att dessa två delar är jämlika och detta gör konsumenten 
engagerad i servicen, och gör i sin tur att imagen för tjänsten får en mening för konsumenten. En stark 
image och position styr konsumentens val av köp och att måla upp den i media, genom reportage och 
intervjuer från tidigare konsumenter, kommer stärka imagen.20

Turism är  ett  mycket  komplext  område som berörs av många olika komponenter.  En anledning till
turismens komplexitet är att den är beroende av individer, och individer i sig är mycket påverkbara och
individuella egenskaper är i ständig förändring.21

Det är viktigt att fatta turisternas motivation och hur de tar beslut. Därför krävs det någon
kvalitetsplanering  och  orientering  av  destinationer,  exempelvis  att  kontrollera  negativa  inflytanden.
Samt  att  ta  till  sig  kundbeteendet  när  det  gäller  utveckling  av  turism,  framför  allt  vid
marknadsföringsstrategier

Turismen har blivit en viktig del i den globala ekonomin. Enligt WTO växer industrin och från statistik 
om utvecklingen kan data visa att mellan år 2007-2009  växte turismen med 2% i Europa.22

Den globala marknaden expanderar och turismsektorn är inget undantag. Det är viktigt för 
destinationerna att utveckla sina produkter i en jämn takt med utvecklingen som styrs av efterfrågan för 
att kunna fortsätta ha en lockande image och en attraktionskraft.23 

17 Bryman, A. (2011) sid 11
18 Ibid sid 11-12
19 Kamfjord, G. (1999) Turism & Affärsresande den totala turismprodukten
20 www.tourism.wu-wien.ac.at/jitt/JITT_6_1_Govers_Go.pdf 2011-05-11
21 Blom Thomas & Nilson Mats sid.13
22 Sérgio Dominique Ferreira Lopes,sid 306
23 Ap.lit sid 308-312
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Enligt författarna Mckercher och du Cros handlar turism om konsumtion av produkter och kulturturism 
innefattar konsumtionen av kulturella produkter. Det är relevant att
redogöra  och dela upp begreppet produkt. En produkt är något som kan erbjudas en marknad för
kännedom, användning eller konsumtion som kan tillfredställa ett behov eller
önskan 24

Mckercher och du Cros förklarar att en framgångsrik attraktion eller produkt utmärker sig med fem 
gemensamma drag:

· Berättar en historia
· Levandegör kulturtillgången
· Möjliggör deltagande upplevelse
· Gör upplevelsen relevant för turisten
· Fokuserar på kvalitet och autenticitet

Enligt Mckercher och du Cros förmedlar kulturturismen historien och även platser med en stark 
karraktär en historia. Vidare menar de att kulturarvstillgångar inte har ett värde för turisterna om inte 
deras historia förs fram. En historia tilldelar byggstenarna för besökaren över hur personen skall tolka 
kulturarvet, och byggnader, föremål med mera. Detta gör att attraktionen blir levande om de berättar en 
historia om den på ett informativt sätt.
Information kan lära människor direkt och indirekt om en plats beroende på hur besökarens upplevelse 
och hur underhållningen har skapat möjlighet för att lära sig mer.Mckercher och du Cros förklarar att 
kunna tolka och förstå kulturarvet är viktigt, liksom att kunna förmedla kulturavet på ett kreativt, 
levande och underhållande sätt25.

3.2 Attraktion 
Det finns många teorier om turistens beteende som uppvisar att turister reser för att de är intresserade av 
destinationen, de söker ändring från vardagen, resmålet kan skapa mening och betydelse och 
välbefinnande, samt är unika och personliga till sin karaktär, den nya platsen ska spegla den egna 
livsstilen, tidigare erfarenheter, och kunskaper. Viktigast är att det på platsen finns en attraktion som 
attraherar och lockar som gör platsen intressant26 En attraktion för många turister från olika kulturer 
ligger i de naturliga resurserna som exempel stränder, hav, berg och natur som finns på destinationen. 
Detta gör att de länder som har ”gratis naturlig attraktion” att erbjuda inte behöver bygga anläggningar 
för att locka turister. Även kultur och byggnader som ärvts från andra generationer anses som en ”gratis 
attraktion” för destinationen.27 

Turism är beroende av attraktioner och attraktionen är en form av grundstruktur i all turism, och det 
finns ett attraktionssystem som enligt Blom , Nilsson består av:

 Primärattraktionen som är stark, alltså att turisten reser dit enbart för det som där offereras
 Sekundärattraktioner kan spela in i valet av resmål, men kan inte locka turister ensam.
 Tertiärattraktioner är attraktioner som är en attraktion som turister inte känner till innan resan 

utan upptäcks på resmålet28     

24Mckercher & du Cros, 2002, sid 103
25Mckercher och du Cros, 2002, sid 122-127
26 Blom Thomas & Nilsson Mats, sid.15
27 Richard Sharpley,David J.Tefler, sid 19
28 Blom Thomas & Nilsson Mats sid 16
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Författare som Selby har skrivit att det fattas undersökningar om relationen mellan kropp och känsla 
inom turismen och det gäller både turisten eller värden som tar emot turisten. Den forskning som finns 
har fokuserats på att analysera en positivistisk relation mellan kvantifierbar faktor, ofta med en hypotes 
som styrks eller inte styrks. Selby tar även upp att turister är dynamiska sociala aktörer, med tolkningar 
och omfattande erfarenhet. Turisten söker ständigt mening och nya erfarenheter genom deras resande. 
Det finns annan forskning som menar att positivistisk turism är med åt det psykologiska där turisten är 
en agent av att veta, se, vara, att erfara och mångkulturell. 29

Selby skriver att det är viktigt att inte separera erfarenhet med framställning av turism. Han visar det 
genom att se på hur turisten fotograferar, hur detta omfattar turistens erfarenhet och det blir i sin tur en 
del av turistens bild av platsens turism. Detta gör att image, åsyn och aktiviteter blir kopplade till denna 
turism. Detta blir en enkel modell av bilden turisten fick av destinationen, genom att ha upplevt image 
och destinationen på plats. Detta blir som en ”självpresentation” när turisten kommer hem och 
återberättar sina erfarenheter med hjälp av bilder.30

3.3 Från kulturarv till turistattraktion
Enligt Mckercher och du Cros finns det fyra strategier som används för uppbyggnad av en primär 
attraktion. 
Uppbyggandet av en primär attraktion sker genom”turismifiering” av ett bevarat men underutvecklat 
kulturarv. Kostnaderna för att bevara kulturarv kan bli dyrt.De kulturplatser som  har en svag ekonomi 
får söka stöd hos kommersiella organisationer eller offentliga sektorn. Framtiden för en attraktion beror 
inte bara på det finansiella utan även på vilken historisk förankring,arbetstillfälle och vilken 
samhällsnytta attraktionen ger31.
Mckercher och du Cros anser att gruppering är ett annat alternativ för producenter att använda sig av. 
Inom kulturturismen innebär denna utvecklingsstrategi tillhandhållande av separata produkter och 
tjänster som kunden kan köpa ihop.Med denna strategi enklare att skapa ett tema för en plats, varigenom
man kan skapa ett starkare varumärke genom att de sker en samverkan mellan flera aktörer. 

Utvecklandet av kulturturismområden underlättar konsumentens efterfrågan och behov. Som speciellt 
distrikt där fokus är på temat och olika aktörer sammarbetar för skapa en stark produkt, blir viktigt för 
att få en ekonomiskt stabilitet för bevarandet av kulturarvet.

Fjärde utvecklingsstrategin bygger på nätverk mellan aktörer som ansvarar och har intresse att arbeta 
mot samma mål att stärka produkten. Lokala aktörer förstår att den primära attraktionen framträder 
bättre genom sammarbete. 

3.4 Image
Image är en mental representation eller en bild som varje enskild människa har och är skapt av 
information de tagit upp, exempel av en destination eller företag. Det kan även vara det omvända, hur 
destinationen eller företagets egen bild av sig själva skall förmedlas ut för att nå marknaden. Detta kan 
göras genom olika marknadsföring.32 

Den image som en destination har är viktig för utvecklingen. Turisten i sin planering och val av 
destination skapar sig en bild av olika destinationers image genom informationsinsamling. Här är det 
29 Selby.M 2004, sid 127
30 Selby.M, sid 129
31Mckercher och du Cros ,2002,sid 110-

114
32 Sérgio Dominique Ferreira Lopes sid 306

17



viktigt att skapa en illustration åt turisten som lockar och ger det som turisten efterfrågar i sin valda 
destination. Resultatet av en destinations image är formad efter flera källor. Dessa referenser kommer 
exempel från media, släktingar och andra tidigare besökare som berättar. Utvärderingen av varje enskild
besökare har en inverkan på destinationens image och kommer i slutänden påverka utvecklingen i 
framtiden. 

Erfarenheten av en destination som turisten tar med sig är bilden av platsen som kommer spridas vidare 
word-to-mouth. Definitionen av image går isär när det gäller dess betydelse enligt olika forskare. 
Psykologiskt definieras image att det är individuell uppfattning av världen som är skapad av egen 
erfarenhet, kunskap, känslor och uppfattning. En annan forskare säger att det inte är individuellt utan det
totala intrycket enhet som skapas av andra. Det kan vara summan av idéer, intryck och tro som personen
upptar att hålla. Att locka turisten till en destination är att kunna bemöta efterfrågan och behov som 
turisten söker. Det bästa hade varit om man kunde erbjuda och veta vad varje konsument eftersöker och 
därifrån kunna skapa image genom deras goda erfarenhet. Men det är inte så enkelt att veta kundens 
behov. En stor risk är att imagen skiljer sig i den erfarenhet som görs utifrån och inuti. 

Imagen av en destination kan vara avgörande för ett beslut att besöka destinationen. Att vara medveten 
om att synen på olikheter av imagen utanför staden är viktig i marknadsföring, produktutveckling, 
utveckling och destinationens lokalisering. Detta är väsentligt för utbudet och för att attrahera besökare 
samt maximera deras belåtenhet av destinationen. Om upplevelsen har en låg tillfredställdes för 
besökaren kommer det påverka hållbarheten och minska återkommande samt nya besökare till 
destinationen. För en bra image av en plats är det viktigt att ta reda på om besökaren är nöjd med sitt 
besök men även vad det är som den är missnöjd med sin första erfarenhet av produkten, platsen.  

För besökare som ännu inte besökt destinationen för första gången är det viktigt att förmedla ut trygghet 
och en bild av hur det kan vara om de besöker destinationen. Ge bilder och information över vad 
destinationen har att erbjuda lokalt för besökaren. Destinationens image påverkar reseuppförandet och 
den destinationen med en positiv image kommer mest sannolikt bli vald av köparen att besöka. Image 
har en stor påverkan i köparens beslut av destination.33

3.5 Push och pull faktorer
Push och pull teorin är faktorer som hjälper att förstå vad som påverkar turismens utveckling.
Dessa två faktorer påverkas av varandra och för att få en helhet bör de båda faktorerna finnas med för att
komplettera varandra. Push faktorer är den faktorn som tar upp det som styr efterfrågan hos turisten:  

 Sociala faktorer; Är resultatet av vår tid och hur vi förvaltar den i samhället. Den struktureras 
efter hur samhället organiserat exempel fritid, arbete och vila men även efter klimat och säsong.

 Demografiska faktorer; Hur den urbana turismen fungerar och hur i urbana områden blir 
marknaden intresserad av den lokala turismen.

 Teknologiska faktorn; Utvecklingen inom transport och informationsteknologin har i samma 
takt utvecklats och det gör resandet med lättillgängligt för turisten. Transporter som exempel 
flyg och tåg har gjort det möjligt för en större marknad att resa globalt men även lokalt. 
Informationsteknologin har gynnats av utvecklingen av sociala medier som exempel internet.34 

Pull faktorerna är det som destinationen eller produkten har att tillgå till turisten:
 Geografiska faktorer; Destinationens närhet till marknaden är en fördel och detta kan göras 

med rätt, tydlig marknadsföring. Om avståndet mellan destination och hemort kan restid och 
högre kostnader vara till nackdel för orten. Det kan bli svårt att locka till sig besökare och det är 
därför viktigt att informativ och målinriktad marknadsföring.

33 Selby Martin, 2004.Understanding urban tourism s capital 4
34 Weaver och Lawtonsbok, Tourism managment, 2:aUppl.sid 70-87
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 Tillgänglighet; Tillgänglighet är syftet attraktionen på en destination för marknaden. Det 
innefattar faktorer som infrastruktur, service och fysiska delar. Med infrastruktur utbredningen 
av flygplatser, buss och tågnät på destinationen. Service är viktigt att det finns tillgänglig för 
turisterna. Inom denna faktor innefattar boende ,restaurang samt utbud av aktiviteter på orten.35

3.6 Geografiska rummet
Inom forskning av människors känsla till en plats har begreppet ”plats” en viktig betydelse. Den visar att
vårt handlande och vårt tänkande har samband till plats och platser. För att en plats skall skapas och bli
meningsfull bör det finnas tre aspekter, enligt John Agnew. Dessa tre är lokal, platsen och platskänsla. 

Om vi tittar på begreppet platsen och dess betydelse kan det ses som att alla platser har en bestämd plats
på jordens yta. Med utgångspunkt i detta kan vi med hjälp av en karta lokalisera var platser finns. Detta
behöver inte betyda att platser är orörlig och ytan konstant, den kan förflytta sig, som exempel ett fartyg.
Men platsen måste finnas i en relation till människor för att bilda en mening och få en betydelse.
Med begreppet  lokal  menas den materiella uppbyggnaden som gör och utformar platser. John Agnew
menar att det är byggnader, torg och vägar som är framtagna av individer. 

Platskänsla innebär att det frambringas en känsla hur det är att befinna sig på platsen. Detta är viktigt
för att en plats skall bli meningsfull och bli betydelsefull som exempel ens barndomshem36 

I dagens globalisering har platskänslan som resultat försvunnit och en anledning är de homogena platser 
som skapas.  Denna homogena globalisering suddar bort meningsfulla och skapar en ökad konsumtion 
som exempel genom flera köpcentrum och nöjesparker 37 I det turistiska rummet är det subjektiva 
erfarenheter som bildas. Varje individ skapar egna erfarenheter och formar egna berättelser av rummet 
och platsen.38

Helheten handlar om platsidentiteten och hur den skiljer sig mellan individer.  Platsidentitet kan även
skilja sig fast flera individer är i samma rum, då individerna upplever och tolkar platsen olika. Detta är
viktigt att belysa när det gäller destinationsutveckling då den kan upplevas olika för olika individer. För
att  kunna locka turister  och tänkbara besökare behöver det finnas en image utåt  sett mot världen. I
marknadsföring kan ett landmärke, kulturarv eller plats vara perfekt för att locka till destinationen.39

3.7 För en stadsturism av hög kvalitet 
I en destination finns inblandade offentliga och privata turistaktörer som skapar utveckling inom 
turismen i destinationen. Detta genom att öka den positiva effekten av staden, att turisterna blir nöjda av 
sitt besök och att invånarna blir nöjda. För att veta vilka faktorer som är viktiga för att få en nöjd kund 
måste en analys göras för att en integrerad kvalitetsstyrning skall hjälpa en stad att nå resultat. Denna 
integrerade kvalitetsstyrning kan planeras efter strategi som blir en grund för studien. Denna strategi är 
flexibel och anpassningsbar men är ett referenssystem som kan utvecklas. Partnerskap är en viktig 
grund för en stads utveckling. Ett aktivt deltagande är viktigt för att ge staden att attraktivt värde. Detta 
gör turistaktörerna genom att ha grundläggande turistutbud samt sekundära turistutbud som skapar 
helhetsintrycket för staden. För att aktörerna ska kunna samarbeta behövs ett starkt ledningsorgan. 
Planering av gemensamt mål är av betydande vikt för att skapa en god attityd och politiska riktlinjer för
faktorerna som ska utveckla turismen. Att införa integrerad kvalitetsstyrning görs genom stadens egna 
prioriteringar. Resultaten blir olika för olika studier och det kan bland annat vara följande områden; 
miljö och hållbar utveckling, tillgänglighet och möjlighet att förflytta sig samt säkerhet. Uppföljning är 
35 Ap.lit.sid. 97-102
36 Agnew i Cresswell  sid.7-8 
37 Knox & Marston  sid.218-219. 
38 Rickly-Boyd  sid.259 
39 Huigen & Meijering i Ashwort & Graham (2005) sid.22 
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den återkopplande delen som kompletterar de brister som finns och ger utveckling. Efter uppföljning är 
det viktigt att utvärdera och modifiera strategin. Detta görs med kvalitativa och kvantitativa metoder 
för att kunna ge resultat till gjorda justeringar.40

40 Artikelkompendium: För en stadsturism av hög kvalitet. Integrerad kvalitetsstyrning för turistmål i städer,sid 48-60
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4. Studieområde

4.1 Badets tidiga historia i Europa

Till de primära kulturerna som nyttja kalla kroppsbad för förnöjelses skull brukar man summera den 
grekiska..41

För grekerna var vattnet viktigt, värdefullt och var tillsammans med värme ett betydelsefullt hälsomedel.
Det fanns stora badanläggningar som många gånger innehöll plats för gymnastiska övningar, läsesalar, 
bibliotek och matställen. Dessa kulturcentra kallades gymnasium, ett ord som lever kvar i vår svenska 
kultur, om än med något ändrad innehåll. Varenda grekisk stad hade minst ett offentligt gymnasium med
bad, ofta omgivna av skuggande planteringar och vackra promenader i välskötta parker. Gymnasierna 
var på så sätt trivsamma vistelseorter där vetenskapsmän, konstnärer och politiker möttes för att 
diskutera och umgås i en avslappnande miljö.
De tidiga läkarna som rekommenderar vattnets goda egenskaper ur medicinsk synvinkel hittar vi en av 
läkekonstens fader, Hippokrates, som arbetade omkring 400 f.Kr. I hans arbete finns noggranna 
uppgifter om badens nytta och skada för kroppen.42

Vid samma tillfälle som städernas badhus förblev samlingsplatser för de bättre förmögna utvecklades 
kurorter på landsbygden där man hittat rika mineralkällor. De mest berömda var svavelkällorna i 
Thermopylae och Aidepsos i Greklands södra inland dit stadens folk vallfärdade för att söka lindring 
och bot för sina krämpor.43

Förebilden för de romerska baden kom från Grekland. De grekiska gymnasierna spreds, liksom den 
grekiska kulturen i övrigt, till kolonier i Italien. Romarnas bad var i många delar en kopia av de grekiska
baden, men hade vissa förbättringar. Genom utgrävningar ibland annat Pompeji har man funnit rester av 
badanläggningar. Romarnas arkitektur på badhusen var som resten av som alla andra hus, i enorma 
storlekar med praktfull och storslagen utsmyckning. Berömda i hela världen Pantheon i Rom var från 
början ämnat som svettbadrum men bedömdes alltför vackert för ändamålet och blev i stället som 
tempel till alla gudar, detta är vad namnet Pantheon betyder.44  Flertalet kända badorter i Europa som 
Vichy, Baden- Baden och Aachen sitt ursprung i den romerska badkulturen.

Det var inte bara badhusen som var imponerande i sina storlekar och utformning, även havsbad 
anstalterna var exklusiva anläggningar. En av den mest berömda är orten Bajae som ligger i närheten av 
Neapel vid Puteoligolfen, med sitt varma klimat ur badhänseende. Badet vart så populärt och hade en 
många besökare ända fram till 1500talet.
Kvar idag finns bara resterna av de högst belägna byggnaderna i form av spöklika ruiner.45  

Under medeltiden var kyrkan vänligt inställt till badande och bland senare munkordnar
var hygienen betydelsefull och viktig. 

41 Lind, 2004, sid. 13.
42 Bad och folkhälsa, 1926, sid. 25.
43 Ap.lit sid. 26.
44 ibid, sid. 26.
45 Bad och folkhälsa, 1926, sid. 27.
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Andra klostermedlemmar hade som vana att doppa sig två gånger om året samt inför de stora religiösa 
högtiderna. Den vanliga befolkningen badade sällan eller aldrig under medeltiden.

Under medeltiden började simkonsten bli en ansedd som en viktig kunskap som skulle utövas av adel 
och riddare. Det inrättades badhus i städerna som brukades privat för adel samt offentliga badhus som 
var till bönderna.46 

Under 1300- och 1400-talet blev badstugorna allt vanligare på landet runt om i Norden. Utvecklingen 
gjorde att snart hade flertalet bondgårdar sin egen anläggning. Det vart tradition att varje lördagskväll 
samlades gårdens folk för att bada. Badet på denna tid utfördes så att man klädde av sig utanför och gick
sedan in i ångbadet. Värmen var hög och detta för att svettas sen piska sig med björkris. Därefter 
överöste man sig med kallvatten, sprang ut och doppade sig i närmsta sjö eller rullade sig i snö. 
I Europa, i början av 1500-talet, var franska, tyska och italienska bad- och brunnsorter välbesökta. 
Intresset för av hälsobad ökade och läkare vart mer intresserade av hälsobrunnar för dess effekter. Det 
bildades tidigt en gemensamhet vid brunnarna där segmentering inte fanns mellan samhällsklasserna. 
Badkurerna och brunnsdrickandet sågs som medicin som botade alla kroppens svagheter. Tidigt år 1480 
fanns i Baden-Baden ett badhus där alla var välkomnade rika, fattiga och sjuka. Behandlingen var att få 
ligga i timmar i badet och samtidigt dricka hälsosamt mineralvatten och detta skulle rensa ut alla 
sjukdomar.47 

Städernas badstugor utvecklades under 1500- talet och blev till gemensamma umgängesklubbar. Som en
föregångare till dagens krogar där dryck, musik, spel och mat finns.48  Med tidens utveckling var dessa 
klubbar mer en mötespunkt för sexuell aktivitet och vissa badstugor liknade mer bordeller. Spridning av 
smittor och den dåliga hygienen var en grund till varför badstugorna började försvinna. Den andra 
grunden var brandrisken som fanns i dessa stugor. I slutet av 1500-talet avskaffades många 
badinrättningar, bad i det fria och kallbad av stat och kyrkan.49 

4.2 Förhållandena i Sverige
Klimatet i Sverige har inte lika lång värmeperiod som andra länder i Europa.

Från en period mellan 6000 f.Kr. vidare till bronsålderns slut cirka 500 f.Kr. vet man att Sverige hade en
längre värmeperiod. Denna period var inte helt olikt det klimat som nu råder kring Medelhavet med torr,
varm sommar och fuktig kall vinter. Under denna period kunde nog människorna som levde i Sverige 
söka sin svalka i vattendrag, sjöar eller i havet.50

Det har visat sig att den första bastun troligen kom under vikingatiden, i form av rökbastu. Det var 
resorna till Ryssland som inspirerade vikingarna som tog traditionen med sig till Sverige. Detta var en 
badform som fanns kvar under lång en tidsperiod hos bönder och fattiga.

Under 1500-talet utvecklades nordbornas badande och det ledde till att bastubadandet utvecklades. 
Bastuns inflytande ändrades och var inte bara en byggnad för nöje och avslappning. Den blev även 
mycket användbar från medicinsk aspekt då den var både ren och varm. Medicinska behandlingar 
började göras i bastun och det kunde vara som att låta koppa sig på blod och men även att kvinnor födde
sina barn i bastun.

46 Ap.lit, sid.27- 28.
47 Ap.lit, sid. 29.
48 Ap.lit, sid. 30.
49 ibid, sid. 30.
50 Kindblom, 1995, sid. 10.
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Under denna tid fanns även kallbad i sjöar och åar som utnyttjades av både män, kvinnor och barn.
Det var särskilt viktigt för soldater som skulle ut och strida att de var simkunniga. 51

Under senmedeltidens korståg neråt Europa presenterades svenska riddaren av en annan badkultur som 
hade badhus som var inredda i luxuös utrustning. I exempel från Konstantinopel använde man sig av 
flera olika sorters bad som både användes gemensamt för män och kvinnor. Återigen togs en tradition 
med till Sverige och snart började det byggas upp offentliga badhus i städerna och mindre badstugor i 
klostren. Under 1500-talet, då badstugorna började stängas igen på kontinenten, levde traditionen vidare 
i Sverige under ett par sekler till. Det var inte förrän år 1725 som den sista badstugan stängdes i 
Stockholm. Detta var början på en tidsperiod i Europa som kallas smutsåldern.

En ny syn på bad hade införts och det ansågs omoraliskt, farligt och snart glömdes simkonsten bort.
Finland hade bastubadet kvar och även delarna i norra Sverige överlevde badet i en av sina ursprungliga 
former52

4.3 Havsbad blir på modet
1700-talet
I vår Västerländska kultur ansågs det oanständig samt främmande att bada i havet under 1700-talet.
Det dröjde nästa 100 år, slutet av 1800-talet, innan havsbad vart accepterat och modernt. Detta var tack 
vare några läkare samt bad entusiaster förde sin talan om dess kvalitéer

Det var en läkare från England vid namn John Floyer (1649- 1734) som genom sin forskning visade att 
saltvatten kurer ansåg kunde bota reumatism, mentalsjukdomar och dövhet.53

Med denna forskning började en ny syn på en vetenskap, balneologin, som skulle intressera svenska 
läkare under kommande tidsperiod.

En av dem var svensken Frans Westerdahl (1734-1797) som vid mitten av 1700- talet skrev 
Underrättelse om hälsans bevarande och hälsoeffekter. Detta var skrivit med referenser från Floyers 
tidigare forskning. Frans Westerdahl beskriver hur kalla bad borde tas på tom mage och även att 
havsbad skall tas med försiktighet. Störtar man i badet kan det skada dina finaste ådror. Det bästa sättet 
var att gå i havsbadet långsamt och metodiskt tills man var i med kroppen.54

Sveriges främsta barnläkare över tid, Carl Curman (1833-1913) gav rekommendationer vuxna personer 
att bada havsbad högst 10 minuter. Yngre åldrar och äldre människor skulle högst vara i 1-3 minuter i 
kallt vatten. 55

På denna tidsperiod fanns det en enorm respekt och rädsla inför havet.  Men även från historier och 
erfarenhet av skeppsbrott och den grova kustbefolkningen gjorde att havet var okänt och mystiskt.56

1800-talet

51 Kindblom, 1992, sid. 2.
52 Kindblom, 1992, sid. 2.
53 Stackell, 1974, sid. 25.
54 Lind, 2004, sid. 15.
55 Kindblom, 1992, sid. 4.
56 Bergmark, 1959, sid. 220.
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I början av 1800-talet började havsbad konkurrera med den traditionella brunnsdrickningen. Detta var 
dock i kallbadhus eller i bassänger vid stranden som havsvatten pumpades in i. 
Att bada på en öppen strand kom att dröja till senare sekel.57

Läkare och vetenskapsmäns utveckling inom människans hälsa vart i större precision än tidigare. 
Kroppens funktioner kartlades och genom att använda tidigare accepterade medicinska metoder som 
kunde ha negativ inverkan på kroppen var det ofarliga vattnet en välkomnande kur att använda. Det 
visade sig att det ofarliga vattnet hade bara positiv effekt på kroppen.58

I Sverige ökade populariteten med havsbad i slutet av 1800-talet  och det överklassen med god ekonomi 
som hade råd att ta sig till kustens havsbad.59

Det började växa ett tjugotal badanläggningar runt om i Bohuslän och norra Halland och för att klara 
konkurrensen fick varje havsbad profilera sin image tydligt för att locka besökare. Genom denna 
förtätning under 1800-talet i regionen var det grunden för Sveriges rekreations landskap som finns på 
västkusten.60 Bohuslän som tidigare var glesbefolkat växte i mitten av 1800-talet och landskapet växte i 
befolkning samt arbetsmöjligheter som i sin tur gav ekonomisk vinst.61 

Badorternas utformning av den yttre miljön var viktig för dess popularitet. Men även dess geografiska 
läge samt tillgänglighet för besökaren. Badorternas miljö utformades ofta med parkstråk, 
vattenanläggningar med fontäner, lummig växtlighet och restauranger.62

Många badorter anlades nära storstäder där fördelen var dess närhet. På detta sätt vart det ett populärt 
utflyktsmål för lokalbor att besöka över dagen.63 Under denna period fanns det planer på att utveckla 
destinationerna till en mer global marknad. Västkusten skulle marknadsföras till Amerikaner som 
Europas populäraste semesterorter. Detta för att Amerikaner var ett turistande folk och denna målgrupp 
var köpstark. För att detta skulle kunna genomföras måste en ny båtlinje planeras över Atlanten med 
moderna båtar i anslutning till badorterna.64 Profileringen av badorterna var olika och en del satsade på 
glamour medan andra ville ha mer lugn stillsam miljö. Oavsett image eller inriktning av verksamhet för 
badorterna så var den friska havsluften densamma samt servicen för en avslappnad semester.65

På 1900-talet vart strandbadet populärt och med detta vart behovet av stora naturliga ytor en efterfrågan.
De stora massorna av tusentals besökare som krävde yta samt utrymme minskade potentiella badorter på
västkusten. År 1922 gjorde Svenska turistföreningen en invertering av lämpliga badplatser. Det man 
sökte var längs kusten sandstränder med goda bottenförhållanden och tillgängliga badplatser med goda 
kommunikationer samt natursköna omgivningar.66 Dessa krav på godkända badplatser gav Skåne 
utveckling och tog över stora delar av badturismen. Kvalitén på badplatsen var genom den jämna 
vattentemperaturen samt det milda klimatet i Skåne erbjöd. Även att det natursköna områderna i Skåne 
kunde erbjuda trädgårdsområden och en modern badortsplats.67 

57 Mansén, 2001, sid. 74.
58 Stackell, 1974, sid. 26.
59 Ibid sid. 26.
60 Stackell, 1974, sid. s 267.
61 Ap.lit sid. 201.
62 Ap.lit sid. 211.
63 Ap.lit sid. 209.
64 Svensk turisttidning, Nr 2, 1922, sid. 21.
65 Stackell, 1974, sid. 202.
66 Svensk turisttidning, Nr 6, 1922, sid. 87.
67 Stackell, 1974, sid. 202.
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4. 4 Kallbadhus
Kallbadens utseende har förändrats över tid och det första var mer en badflotte med hus på.(se figur 2) 
Över tid utvecklades utseendet och det vart mer fasta hus som låg vid strandkanten. De kunde även ligga
en bit bort på stenkistor med anslutande bryggor eller på pålar på stranden. Herrar och damer var 
åtskilda och på större anläggningar hade de egen brygga några meter emellan med insynsskydd. I 
kallbadhusen fanns ett antal bassänger där havsvatten pumpades in och det vart mer skyddat för de som 
badade. Omklädningshus fanns i anslutning till bassängerna som var skilda åt för män och kvinnor.68

Det fanns hjälpmedel för att komma ner i bassängerna som var trälådor. Detta var dels för icke 
simkunniga personer men även för kvinnor som ville bada lite skyddat. 69

Figur 2. Badhus för fångar på Riddarholmen ca 1800talet

Traditionen att bada direkt i havet genom att använda badvagnar från stranden för att ta sig ut i vattnet 
kom från England. Kvinnorna ville vara lite skyddade vid bad så vagnarna hade ett litet fönster och en 
dörr. När vagnen kom ut på lagom djup kunde kvinnorna gå i vattnet i godan ro.70

Underhåll och skötsel vart kostsamt och badhusen började förändras med tiden. De tidigare husen var 
enkla och satsade mer på anständighet. Efter 1860-talet började badhusen mer likna våra moderna Spa 
anläggningar där lyx, öppna vyer, samt rekreation var mer i fokus. 71

4.4.1  Effekten av kallbad
Ett sammanfattande utdrag ur tidskriften Sport medicine från 2006 berättar författarna att nedsänkning i 
vatten kan orsaka fysiologiska förändringar i kroppen som skulle kunna förbättra återhämtning efter 
tung träning. Dessa fysiologiska förändringar innefattar vätskan i kroppen som skiftar, minskning av 
muskel-ödem (svullnad) och ökad hjärtverksamhet (utan att öka energiförbrukningen), vilket ökar 
blodflödet och eventuella näringsämnen och avfall transport genom kroppen. Dessutom kan det finnas 
en psykologisk fördel för idrottare med en trötthet som reduceras under nedsänkning. 
Vattentemperaturen förändrar de fysiologiska förutsättningarna vid nedsänkning och kyls ned till 
termoneutrala temperaturer och kan ge bästa resultat för återvinning. Ytterligare prestationsinriktad 
forskning behövs för att avgöra om nedsänkning i vatten är fördelaktigt för idrottare.72

68 Kindblom, 1992, sid. 6.
69 Lind, 2004, sid. 17.
70 Dahlberg, Koller, Ravegård, 2004, sid. 12.
71 Lind, 2004, sid. 9.
72 Wilcock, I. M.,  Cronin, J. B. and Hing, W. A. sid. 747-765.
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4.4.2 Kallbad i Stockholm idag
Idag finns det kallbad placerade utanför Stockholm stads tullar och om vi tittar i Stockholms län finns 
det 5 stycken. Hasselbacken har paketerbjudande med Spa, boende, restaurang och kallbadserbjudande. 
Även Saltsjöbaden som delvis tillkom från ekonomiska bidrag från Wallenberg har ett kallbad som är 
öppet under vintersäsong. Quality hotel Nacka kan erbjuda sina gäster kallbad och annat serviceutbud. 
Längre ut i Stockholms län finns det kallbad att besöka vid Sandhamn hotellet samt i Nynäshamns 
havsbad. Dessa kallbadsanläggningar är i samband med annan service som besökaren efterfrågar som 
exempel hotell, restauranger och Spa. Även en miljö runtom anläggningen som ger en rekreation 
upplevelse. Det finns ett antal strandbad inom tullarna som exempel Rålambshovsbadet och 
Långholmsbadet. Dessa bad är inte utnyttjade året utan endast under sommar perioden. Dessa bad 
erbjuder inte heller de strukturerade formerna som kallbadsanläggningarna erbjuder som restauranger, 
hotell eller Spa. 73 

4.5 Stockholm och det rena vattnet
Stockholm är en av världens huvudstäder som har det renaste vattnen och dessutom är staden byggt på 
öar som gör att Mälarens vatten rinner igenom och är en del av stadens miljö. Mälaren tillför 
Stockholmare deras dricksvatten. Mälarens vatten håller en hög kvalitet och reningen av vattnet är en 
enkel process vid vattenverket som gör att det används sparsamma mängder med kemikalier. Fram till år
1997 investerades 800 miljoner i att halvera utsläppen av kväve och fosfor. Stora delar av Mälarens 
vatten passerar Riddarfjärden och det längsta uppehållet för vattnet är runt 2 veckor. 
Strandbaden inom Stockholms tullar har problem med renhållningen. Stränderna och klippbaden runt 
om i Stockholm där sopor och fågelspillning är ett problem. Även SHR ( Sveriges hotell och restaurang 
företagare74) kommer inom sin verksamhet arbeta om att värna miljön på ett europeiskt regelmässiga 
grunder.75 

På 1200-talet började Stockholm Stad byggas och detta var möjligt efter landhöjningen som skedde i 
Mälare samt Östersjön. Det var inte förrän år 1436 som Stockholm utnämndes att bli huvudstad i 
Sverige.  Stockholm Stad är byggt på 14 öar som sammanlänkas med 57 broar. Invånarantal på nästan 1 
miljon visar bredden av intressen som efterfrågas inom lokalbefolkning. Det som kännetecknas 
Stockholm är de vackra byggnaderna, grönskan, historia och rena vattnet.76 Det finns ett hundratal 
museum i Stockholm och det kan bemöta en bred publik. Det finns från Stockholms största som är 
Vasamuseet till lite mindre Strindbergsmuseet. Det finns ett stort utbud även av restauranger, 
besöksattraktioner, shopping och events inom kulturlivet.77 Historiskt runt ca år 1850- 1950 har det 
funnits kallbadhus inom Stockholm Stads tullar, runt om Walldermansudde fanns mindre privata hus 
samt i Riddarfjärden fanns Strömsborg som var en större anläggning som innehöll flertalet bassänger för
allmänheten. Badkulturen blev en modefluga och var något som intresserade både kvinnor och män.78  

73http://maps.google.se/maps?q=stockholm%20l%C3%A4n
%20kallbad&hl=sv&rlz=1T4ADRA_svSE381SE382&prmd=ivns&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl 2011-04-30
74 www.shr.se/ 2011-04-22
75 www.stockholmkallbadhus.se/projektet_miljosthlm.htm 2011-04-22
76 www.stockholm.se/OmStockholm/Turism/ 2011-05-30
77 www.stockholm.se/OmStockholm/Turism/Kultur-och-sevardheter/
78 mms://stream01.edu.stockholm.se/stockholmskallan/tjerneld_bada_sth_red_1200k.wmv 2011-05-30
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5.Empiri

5.1 Stockholm stads kallbadsprojekt

 
Det kom ett förslag år 2006 från Stockholm kallbadhus AB att bygga det första moderna Kallbadet i 
Riddarfjärden. Det skulle bli Stockholm Stads nya landmärke och ha en spännande arkitektur.

Företaget Stockholm kallbadshus AB startade 2006 med en vision : Att skapa Sveriges mest spännande 
och högklassiga badhus och badhotell.79 De personer som låg bakom projektet var Olle Lundström 
(initiativtagare och kallbadare) ,Björn Westerberg (Initiativtagare och projektledare) samt Thomas 
Sandell (arkitekt, SandellSandberg). Andra inblandade aktörer var Nordic Hotels och företaget Viamare.
Projektet var att bygga ett kallbad i centrala Stockholm stad på vattnet. Det skulle vara relaterat till 
svenska traditioner med en blandning av hav, natur och rekreation. Kallbadhuset skulle ligga placerad i 
Riddarfjärden, utanför Norr Mälarstrand mellan Glemmes strandpromenad som leder till 
Rålampshovsparken och den hårdgjorda stenkaj som leder till Stadshuset. Kallbadhuset skall vara på 
vattnet utan att störa omgivningen men bli ett landmärke för Stockholm.80 Invigningen för Stockholms 
kallbad skulle bli sommaren 2009.(se bilaga)

Stockholm kallbad planerades för en bred och varierad marknad. Grunden för projektidén är att ta upp 
en gammal tradition med kallbad mitt i Stockholm med aktiviteter runt omkring för att kunna bli en stor 
mötesplats. I mötesplattformen ingick aktörer inom hotell, service för konferenser samt restauranger för 
att kunna ge en god service. Kallbadets arkitektur var framtagen för att smälta in i Stockholms miljö och
symbolisera Stockholms rena vatten. Tillgängligheten och dess service utbud men även Spa, park, 
löpningsrunda skulle vara en lockelse för turister att komma för att bada mitt i Stockholm och prova en 
gammal svensk tradition i att bada kallbad. Det unika med placeringen av kallbadet är att för 50 år sedan
låg ett kallbad ” Strömbadet” på samma plats81

Arkitekturen var formad som en ring och där mitten är öppen yta för att bada i Mälarens vatten. 
Byggnaden skulle ha runda former för att följa Stockholms miljö och väggarna vara av glas för att skapa
en närhet till vattnet. På kvällarna skulle Kallbadet lysas upp och ge ljus åt det mörka vattnet i 
Riddarfjärden. Höjden skulle variera upp mellan 6-10 meter för att inte förstöra utsikten runt om. 
Hotellet skulle vara fem stjärnigt och varje rum skulle ha en egen badstege ner i vattnet. Ett unikt hotell 
som är attraktivt i Stockholm för att bristen på hotellrum eftersöker nya hotellkoncept.82 

5.2 Hur etablerat har kallbad varit i Stockholm stad? 
Marcus Hjulhammar har forskat om kallbad anläggningar i Stockholm stad och har gjort fältarbete samt 
studie om kallbadens historia. Intervjufrågorna finns med i en bilaga och här har vi sammanfattat svaren 
från intervjun.

79 www.stockholmkallbadhus.se/foretaget.htm 2011-04-20
80 www.stockholmkallbadhus.se/kontakt.asp 2011-04-22
81 www.stockholmkallbadhus.se/projektet_forvem.htm 2011-04-22
82 www.stockholmkallbadhus.se/press.asp 2011-04-22
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Från 1800-talet till idag har det funnits ett tiotal kallbadhus inom Stockholms tullar. Idag har vi vid 
Hornsberg ett bad kvar, men i en enkel arkitektur mer likt en grå liten stuga på vatten. Den kan vara 
inspirerad från medeltiden då baden såg ut som Gillestugor.  På Helgeansholmen mellan år 1978- 1981 
har det påträffats rester från badhus. Detta var tegelfundament som var 5 ggr 20 meter stor. Dessa 
anläggningar har daterats till 1400 talet. 

År1602 fanns det badhus på Södermalm, gatunamnet var då Bastugatan som idag är östra delen av 
Brännkyrkegatan. Badhuset har förmodligen redan funnits på medeltiden. Under denna tidsperiod såg 
människan vatten som något skadligt och de var rädda för vatten. När människor tvättade sig använde de
tvättlappar som var gjorda av tyg.  

År 1684 byggdes att badhus i kvarteren Rosenbad på Norrmalm. Det var badmästaren Christopher 
Thiels som grundade det.  Namnet på badet var först Lijenbad men ändrades 1708 till Rosenbad. Detta 
pågrund av att badet erbjöd inte bara vanliga bad utan även rosenbad. Men 1790 revs anläggningen och 
idag står nuvarande Rosenbad på platsen som byggdes 1902.  Det noterades att 1700 talet fanns ett 
badhus vid Strömsborg som var en mindre, blygsam anläggning. 

Det första friluftsbadet, Lindska, byggdes 1827 som kom framför kajen där Nordsteds idag har sina 
lokaler på norra Riddarholmen. Badet fick snabbt därefter konkurrans av ett annat badhus, Åsbom. Detta
gjorde att Lindska anläggningen fick utvecklas med dusch, hytter och andra service utbud för att hålla 
sig attraktiva. Det Åbomska badet fick lägga ner år 1850. År 1884 öppnades ett nytt Strömbad som 
ersatte Lindska badet. Det kallades för ”Gjörckes” eller för ”Köhlers”. Det låg vid Strömsborg intill 
järnvägsbron men revs år 1935.  
Det fanns över tid olika slags badanläggningar som var separerade. Det byggdes under 1800 talet 
kallade ” badsumpar” som var mindre badhus för de som ville bada för att bli rena. Det fanns 
badanläggningar som endast var för kvinnor. Dessa kallades fruntimmersbad (låg ett på Skeppsholmen) 
och var isolerade med högre väggar runt om för att undgå insyn. Även flottan hade på Skeppsholmen ett
eget bad under 1800-talet som de kunde bada och göra sig rena i en mer isolerad miljö.(se karta i 
bilaga).
Modet för bad som en social aktivitet kom under 1800-talet och detta spred sig speciellt inom den 
kungliga sidan. Det fanns dels ett bad på Kastellholmen som användes flitigt av kungafamiljen och 
borgliga sidan av samhället. Det första allmänna badet var Strömsborg, en större anläggning placerad 
mitt i Stockholm. Det fanns även varma bad där det var ugnar som höll för värmen.

Det var ofta privatpersoner som var driftiga och hade affärsidén som startade upp kallbaden. Om vi tittar
tillbaka till medeltiden så hade tomtägarna ett badhus på sina tomter, små gillestugor, som fungerade 
som badhus. 1800-talet började Stockholm stad att finanserna badhusen och detta för att det började bli 
en modefluga bland människor.

Mälaren vart vald för att det var renast. Strömmarna gjorde att vattnet cirkulerade runt och ett naturligt 
reningssystem skedde i baden. Detta gjorde att hygienen ansågs bra på baden för vattnet kunde cirkulera
genom väggarna som fanns runt bassängerna. Den yttre arkitekturen på baden har ändrats över tid och 
det är synligt hur utvecklingen på arkitekturen sett ut.  Strömsbadet år 1930 var populärt och välbesökt. 
Det finns funna polletter från olika bad där namnen på badhusen är på polletten. Monterat med polletten 
skall det ha funnits ett gummiband på så du lätt kan ha med dig polletten i badet runt foten.

Projektet Kallbad i Stockholm 2007 anser M.Hjulhammar har många fördelar. Dels har det en historisk 
motivation och är en kultur del som har med Stockholm att göra. Nackdelen var med projektet att det 
inte finns någon förundersökning på lokala invånare i Stockholm har för intresse och åsikter för en 
förändring i Riddarfjärden.  Det gjordes ingen tydlig presentation för den historiska attraktion som 
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Kallbad har för Stockholms historia och kultur. Det fanns ingen förklaring hur detta kunde vara en 
viktig utveckling för Stockholm som Stad men även för dess ekonomi.83

5.3 Vilken problematik har Stockholm stad mött i frågan om etablering av nya kallbad under 
2000 talet?

I kontakt med Skönhetsrådet i Stockholm fick vi skriftligt material angående beslutet år 2007 som togs 
gällande byggandet av ett nytt Kallbad i Stockholm vid Riddarfjärden. Kontaktpersonen heter Martin 
Rörby som är Arkitekturhistoriker och sekreterare i Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Han gav 
oss Skönhetsrådets vision samt beslutsdokument som framtogs gällande Kallbad i Stockholm år 2007. 
Vi har sammanställt detta material och presenterar det i vårt arbete.
Skönhetsrådet uppkom år 1919 och deras uppgift var att skydda natur och kulturvärden i Stockholm 
stad. Martin Rörby skriver att visionen till år 2030 är att Stockholm stad skall bli i världsklass. För att nå
upp till denna vision inom arkitekturområdet behövs det tydliga, modiga arkitekturvisioner samt 
gemensamma mål inom byggbranschen, hos fastighetsägare, arkitektkåren och näringslivet som då kan 
inspirera varandra. 

Hittills finns det ingen som vågat skapa ett gemensamt mål och detta är förvånande då det är ett hårt 
tryck inom byggsektorn. Fram till 1960-talet var Stockholm känt för sitt nyskapande inom arkitektur. År
1970- 80 talet backade Stockholm kraftigt på området men ett undantag var Globen. Under 1990-talet 
satsades det på nya stadsutvecklingsområden som skulle vara anslutet till äldre innerstadsområden som 
exempel Hammarby Sjöstad. Denna nya stadsdel skulle skapa en ny vision inom arkitektoniska området 
för Stockholm i stort, men det var förväntningar som inte vart uppfyllda.
 
Syftet med en arkitekturvision är att höja ribban kraftigt. Samspelet mellan bebyggelse och topografi är 
viktigt men även att titta på stadens befintliga profil för att få vägledning i att placera och utforma ny 
bebyggelse eller annat på en plats. För att destinationen skall kunna vara attraktiv och kunna utvecklas 
måste den som andra destinationer förnya sig. Att gamla miljöer försvinner är ett måste men endast om 
det nya som kommer har ett högre värde än det befintliga. Det är viktigt att identifiera Stockholms 
personlighet och profil och inte falla för första bästa internationella fluga. Martin Rörby skriver att för 
att snart nå visionen inom arkitektur måste vi släppa fram kreativitet och kvalitetsmedvetet byggande 
och det finns många lovande arkitekter som bara väntar på att få visa vad det kan. Nya arkitekter är 
viktiga för framtiden för att Stockholm snart kan säga:- Välkommen till Stockholm- arkitekturens nya 
huvudstad.

Angående projektet Kallbad AB som togs upp år 2007 så var Skönhetsrådet inblandat i ärendet som gick
genom stadsbyggnadskontoret. Placeringen av kallbadhuset skulle vara i Riddarfjärden och vara en 
cirkulär byggnad. Planen var 900 kvm och måttet 135 meter i diameter. Den skulle ha ett bryggparti som
går från kajen norra Mälarstrand ut till kallbadsanläggningen och skulle ligga flytandes i Riddarfjärden. 
Det skulle finnas en allmän promenad på taket tillgänglig, men insidan där hotell, bad samt Spa skulle 
vara avgiftsbelagd. 

I det dokumentet står det vad Skönhetsrådet ansett om projektet och det nämns att Riddarfjärden är 
Stockholms framsida, Stadsmuseet har klassificerat det som ett riksintresse inom kulturminnesvården. 
Detta gör att placeringen av kallbadet blir känsligt för Skönhetsrådet. Väsentliga vyer har inte 
undersökts men rådet anser att perspektivet från Rålambshovsparken och Stadshuset blir den samma. 
Detta är viktigt och byggnadens samspel med den omkringliggande miljön och vattnet är avgörande. 

Stockholms vatten är ett varumärke och den erfarenheten av långvarigt miljövänlig politik har gjort att 
vi har badbart vatten även i innerstaden. Stockholms stads vatten har länge varit intressant för 

83 Marcus Hjulhammar
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kommersiell verksamhet där bygglov har önskat men skyddas emot bebyggelse för att kunna förbli 
öppet vatten rum. Skönhetsrådet positiv till idén om ett kallbad placerat i ett vattenrum men inte på den 
plats som föreslagits. 

Även arkitekturen på kallbadet är lovande och skulle bli en turistattraktion som staden söker. Men 
Riddarfjärdens betydelse som riksintresse och kommunfullmäktig beslut om att inte tillåta exploatering 
är en komplicerad ekvation. Men rådet är intresserad ifall det väljs ut en mindre känslig omgivning och 
det borde Stockholm stad finna för ett projekt som detta.84

Förslaget med ett kallbad samt hotellanläggning på Riddarfjärden möttes av ett stort motstånd. 
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm fick in ca 1000 motståndsbrev till projektet i form av namnlistor 
och protestbrev. Enligt Birgitta Weylandt Sandell, som arbetar på stadsbyggnadskontoret har hon aldrig 
varit med om liknande.85 Enligt en undersökning som DN gjort genom Synovate86 (tidigare Temo) var 6 
av 10 personer emot, 58% motståndare 33% positiva och 9 % visste inte. Det var 1000 personer som 
tillfrågades och alla var äldre än 18 år.87 Det största motståndet gällde emot placeringen av kallbadet, i 
Riddarfjärden. Detta gjorde att planering startade för att se nya möjligheter av platser för anläggningen. 
Det kom på tal att Nordvästra Kungsholmen skulle gynna området och bli en ekonomisk vinst för 
området. Kungsholmens stadsdelsförvaltning var positiv till idén och en utredning gjordes av området 
som prover av vattnets kvalitet samt en lokal marknadsundersökning med invånarna. Men tidigare 
protester som var hos Stadsbyggnadskontoret levde kvar och förslaget var inte lika väl bemött. 
Skönhetsrådet och Stockholms Stadsmuseum har däremot sagt nej. Andra förslag till placeringar som 
kom upp var Djursholm, Sandhamn och Saltsjöbaden88

Allmänheten fick ta del av byggprojektet genom information som kom in i tidningar. Men denna 
information var inte tillräckligt tydlig enligt Birgitta Jonsson, som var motståndare för kallbadet, hon 
menar att mycket av den viktiga detaljinformationen försvann. Detta kan vara en anledning till att 
Stockholmare inte fick en klar bild över projektet. Av det stora motståndet från allmänheten började det 
göras ritningar över anläggningen som var i mindre skala men då miste anläggningen mycket av sitt 
utbud.89

5.4 Vilka fördelar kan ett kallbad ha som attraktion för Stockholms stad?
 
Stockholm stad vill fortsätta utvecklas och turismen har en viktig roll inom stadens utveckling som en 
attraktiv stad. Varumärket Stockholm- the Capital of Scandinavia och även Nordens Venedig är ett 
gemensamt varumärke för Stockholmsregionen och varumärket kan användas av alla som vill medverka
i att etablera samt utveckla Stockholm som destination. Skälet till sitt varunamn är att det är den största 
staden i det största landet i Skandinavien samt har kommunikationer i världsklass. Stockholm är hjärtat 
av Skandinaviens städer. Det är viktigt att känna till att varumärket är ett budskap och inte en avsändare.
Stockholm stad har ett rikt kulturliv med flertalet museer samt gallerior men även ett centrum för 
musikproduktion och mångkulturell inom mat utbudet.
Stockholm, Göteborg samt Malmö noteras att ha en positiv utveckling under sommaren 2009 inom kost 
och logi . Under sommaren 2009 så förlades drygt hälften av alla gästnätter i landet i dessa tre 

84 Martin Rörby
85 www.dn.se/kultur-noje/massiva-protester-mot-hotell-i-riddarfjarden 2011-04-24
86 Internationellt marknadsföringsföretag som mäter och publicerar regelbundet politiska opinionsundersökningar
87 www.dn.se/sthlm/majoritet-emot-badringen 2011-04-24
88 www.dn.se/sthlm/forslag-flytta-kallbadet-till-ulvsundasjon
89 http://www.dn.se/sthlm/alla-far-saga-sitt-om-badhotellet 2011-04-24
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storstäder. Enligt undersökning över Stockholms gästnätter så var det flest som hyrde gästnätter i 
tjänsten men även privat på sin fritid låg antalet högt.90(figur A)

.
Figur A. Statestik över Stockholm Stads hotellnätter 2009.Källa: www.Stockholmvisitorboard.se

Ett kallbad mitt i Stockholm skulle göra badsäsongen öppen året om under kontrollerade former.
Att skapa denna möjlighet att bada i Mälaren året om mitt i huvudstan skulle öppna upp för en större 
marknad. Som destination är detta en attraktion som lockar både historiskt som push faktor.
Varje år ökar hotellnätterna i Stockholm och intresset är stort för Skandinaviens Venedig. Fördelen med 
ett kallbad är att det kan erbjudas en tillhörighet med historien av Stockholm året om genom att ta del av
stadens största resurs. En resurs som funnits i alla tidsepoker.

Vi intervjuade en person som var säsongsanställd på Stockholms turist center som styrker hypotesen att 
det finns en efterfrågan efter bad inom Stockholms tullar. Personen berättar att varje dag på turistcentret 
möttes hon av frågan efter var det fanns möjlighet att bada i Stockholm stad. Den marknad som 
efterfrågade bad var utländska turister samt svenskar som besökte Stockholm.  Efterfrågan av bad inom 
Stockholms tullar kunde inte bemötas av utbudet som finns i staden idag. Det finns flera platser utanför 
Stockholmstullar som möter efterfrågan men tillgänglighet och tid gör det komplicerat för turisten att ta 
del av. 

Det utbud som idag finns är exempel friluftsbadet vid Långholmen. Badet är aktivt under 
sommarmånaderna juni till augusti och resten av året tomma från aktivitet. Det som inte erbjuds där är 
service utbud på plats som efterfrågas som exempel flertalet restauranger, omklädningsrum eller annan 
aktivitet. Detta gör att platsens lockelse och förmågan att spendera en längre tid på och att se det som en 
attraktion att resa till inte bemöter turistens behov.  91

Neumen.N har en blogg inom träningslära med en samarbetspartner och har skrivit en artikel studie: 
Kallbad- fördelaktigt för återhämtning och prestationsförmåga? Han har tagit del av ett antal 
vetenskapliga artiklar som ger en bild över återhämtningsmetoden som att bada kallbad. Hans fråga var 
om denna metod fungerade fysiskt för kroppen eller om den var mer en metod för mental återhämtning 
som var enskild för varje individ? Nicklas tycker att metoden kallbad för den fysiska återhämtningen 
inte kan bevisas vetenskapligt. Men han anser ändå att studier som han läst påvisar att den mentala 
delen, att uppleva mindre trötthet och återhämtning genom att bada kallbad är minst lika viktig. Han 
menar att idrottare använder psyket för att utveckla sig och nå högre resultat. Då är den mentala delen 
lika viktig för att skapa en upplevelse av återhämtning och mindre trötthet.92

90 www.stockholmtown.com/templates/page____19440.aspx
91 Säsongsanställd Stockholm turist board
92 Nicklas Neumen
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Anna Wallström berättar om Seglarhotellets vision: Seglarhotellet strategiska beslut är att ha öppen 
verksamhet alla dagar hela året om och även att kunna erbjuda sina målgrupper den bästa upplevelsen 
året om. Seglarhotellet är en turistprodukt som ökar mest inom Stockholmsområdet och detta för deras 
året om vision. Sandhamn som varumärke är mer välkänt i denna region och även invånare i 
Stockholmsområdet är mer beredda att betala för produkten. 

Hotellet har en SPA anläggning som erbjuder behandling och kallbad som är populärt att besöka. 
Kallbadet uppkom för att kunna erbjuda besökaren en aktivitet från en naturlig resurs som ön Sandhamn
har, som närheten till vatten. Erbjudandet är att bada kallbad under de kalla månaderna och under 
vinterhalvåret är kallbadet välbesökt och mycket uppskattat av besökare som kan vara privata samt 
konferens besökare.93

Vi kontaktade Stockholm Visitor Board, Eva Camél Fuglseth, Director Tourist Services och frågade om 
det fanns tid för en intervju. Eva svarade att hon inte hade tid för en intervju men ville hjälpa oss ändå. 
Hon meddelade oss att de får ett antal förfrågningar av studenter varje vecka för intervju och gav oss 
länkar till information. Dessa webbsidor var informationsforum gjord av Stockholm Visitor Board 
utformat från studenters vanligaste frågor.

Stockholm Visitor board är Stockholms officiella marknadsföringsbolag. Uppgiften är att sammanföra 
näringsliv och kommun och ta fram resurserna för att koordinera ut dem i en gemensam marknadsföring
för staden. Affärsidén är att med näringslivet utveckla besöksnäringsfrågor och marknadsföring av 
destinationen Stockholm för att nå vår vision som är att bli norra Europas ledande destination. Det är 
både mot den privata sektorn som affärsresenärs sektor.94

visar att även år 2009 ökade antalet med 3,1%. Den totala ökningen på boendet var med ca 3% i hela 
Sverige. Stockholm ökar mest! 
Stockholm visitors board har bland annat den första kontakten med turisterna som kommer till 
Stockholm och tar emot deras önskemål. Det resultat om önskemål från turisterna borde värdesättas och 
grundas för att bemöta deras önskemål.
Fördelen med ett kallbad i Stockholm är att det kan erbjudas på plats ett bad året om i Mälaren. Det 
finns en efterfrågan bland turister och det skulle vara en positiv attraktion för Stockholm.

5.5 Egen Observation
Vi gjorde en egen geografisk jämförelse med en Stockholmskarta från år 1885 (bilaga 10.6)och hur det 
ser ut idag över riddarfjärdens vatten område. Vår egen observation gjordes i Stockholm stad inom vår 
valda avgränsning. Detta gav oss en bredare analys för att kunna koppla insamlad information med vår 
observation. Syftet med detta var för att se utvecklingen och förändringar som har skett över Stockholm 
inom bebyggelse i ett avgränsat rum.Vår frågeställning under observation var hur det geografiska 
rummet hade förändrats, vad som hade förändrats och detta kan ge oss en bild över varför placering av 
kallbad på samma plats kan vara möjligt eller omöjligt.

Vi valde att svara på frågan hur och vad det geografiska rummet förändrats över tid. Inom denna 
avgränsing har blivit den centrala delen av Stockholm. Det vi upptäckte var att miljön förändrats och det
har tillkommit flertalet större och byggnader som symboliserar Sverige. Vi kommer ta upp de byggnader
som är mest intressanta för vår studie när det gäller rummets förändring. Det är tillkomsten av 
Stadshuset, Rosenbad och Riksdagshuset som byggdes efter 1900-talet som tog över rummet efter 
anläggningen Strömsborgskallbad. Där Eldqvarn låg med sina ”badsumpar ”på år 1885 ligger 
Stockholms stadshus idag gränsande med vattenkanten. Stadshuset byggdes 1923, arkitekturen är i 

93 Anna Wallström
94 www.stockholmtown.com/templates/page____17735.aspx
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nationalromantisk anda och dess torn sträcker sig 106 meter upp med det svenska riksvapnet tre kronor i
toppen. Järnvägsbron som går över Riddarfjärden fanns år 1885 och även idag men som vi ser har det 
tillkommit centralbron för biltrafik. Från denna järnvägsbro fanns år 1885 en bro över till Strömsborg 
där det fanns kallbadsinrättning. Idag ligger det en kontorsbyggnad från 1897 som har kan nås genom att
ta Strömsborgbron från Vasabron. Den bro som fanns från järnvägen har tagits bort i samband med 
centralbrons uppkomst.
Rosenbad som ligger på Strömgatan är en symbol för Sveriges regering. Detta byggdes 1902 och den 
stora byggnaden är gjord i röd sandsten. Här låg innan 1900 talet en badanläggning som var lämplig i 
och med kanalen som finns utanför. 

Riksdagshuset är placerat på Helgeandsholmen i Stockholm och byggdes klart ca år 1905. Byggnaden 
har en stil av nybarock och den stilen kom mellan brytningspunkten av nationalromantiken och 
nyklassicismen. Fasaden har olika utsmyckningar som dekorerar utsidan och riksdagen har ett olika 
utseende beroende på varifrån du beskådar byggnaden. 

Bilden (figur 3) visar hur Riddarfjärden såg ut år 1885. På bilden ser vi Strömsborg badanläggning som 
var aktiv året om. Strömsborg var under sin tid ett landmärke för Stockholm med sin mäktiga arkitektur.
Runt om finns det mer industrier som är i behov att vattnet som resurs för sin drivande verksamhet. 

Idag är samma område en symbol för Stockholm men för Sveriges politiska styre med tre mäktiga 
byggnader längs med strandkanten. Ön vid namn Strömsborg är belägen med ett hus som har samma 
karaktär som miljön runt sig. Användningen av huset är idag för kontorsverksamhet och har blivit 
osynligt trots sitt värde i kulturarv.

Det har blivit tätare bebyggelsen på platsen och byggnader samt vägar har tillkommit. Vatten områdena 
begränsas med pampiga byggnader som med en äldre arkitektur ger rummet sin identitet. En identitet 
samt känsla att det är hjärtat av Sveriges politik och styre. Men för ca 150 år sen var det Strömsborg 
badanläggning som var symbolen för område.
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Figur 3. Byggnad längst ned till höger Strömsborg kallbad ca 1885 i Riddarfjärden
              Byggnad mellan broar ön Strömshol
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6. Analys 
Analysdelen kommer att sammanfatta teoridelen samt empiridelen. Vissa teorier och empiriskt material
har fått mer utrymme i analysen men vi hoppas att kunna med den information som samlats kunna ge en
analys.  Detta  bör  ge  oss  redskapen  att  kunna  svara  på  vår  frågeställning  och  med  det  svara  på
uppsatsens syfte.
 

6.1  Kallbadets historia
Globalt i världen ser vatten och hälsa och dess relation likadan ut.  Avgränsas vattenkulturen regionalt 
samt lokalt ser man skillnaderna på utveckling beroende på i var i världen du studerar. 
 
Det byggdes tidigt stora anläggningarnsom hade bassänger för bad och simning men även exempel med 
matställen, bibliotek och lärosalar. Dessa anläggningar var ofta omgivna av kontrollerande skuggande 
planteringar och vackra promenader i relation till välskötta parker. Anläggningarna var en trivsam plats 
för alla målgrupper att umgås i en avslappnande miljö.

Historiskt började bad i den grekiska kulturen och vattenkulturen vart viktig inom hälsa och som ett 
naturligt läkemedel. 
Enlig författaren Neuman kan kallbad ha en medicinsk inverkan på kroppen .
Ur medicinsk synvinkel rekommenderades vattnets goda egenskaper tidigt av läkare som arbetade 
omkring 400 f.kr hade noggranna forskningar om badets nytta och skada för kroppen.
Idag ser vi antalet SPA anläggningar växa inom Stockholm och erbjuder bad  samt lugn miljö.

Simkunskaper var en klassfråga och ansågs som en viktig kunskap. Allmän befolkning badade nästan 
aldrig i skillnad mot den högre klassen som borgare och adel som fortsatte med bad. Det anlades 
anläggningar i städerna som separerade klasserna åt, adel och borgare hade egna badanläggningar 
medans övriga befolkning hade egna badanläggningar.
I början av 1500-talet började intresset öka för baden och det började bli en social umgängesplats för 
många. Med denna utveckling ökade antalet anläggningar runt om i Europa. Denna ökning hade 
ohälsosamma effekter för befolkningen då hygienen inte sköttes på anläggningarna så i slutet av 1500-
talet stängde staten och kyrkan många anläggningar.
Sveriges badkultur kan spåras till vikingatiden då reser till Ryssland inspirerade och rökbastun kom till 
Sverige. Från 1500-talet utvecklades nordbornas badande och det allmänt utbredda bastubadandet. 
Bastun inflytande ändrades och var inte bara en byggnad för nöje och avslappning. Den blev även 
mycket användbar från medicinsk aspekt då den var både ren och varm.95

Med klimatet som råder i Sverige finns inga längre värmeperioder och detta gjorde att varmbastun blev 
populär att ha. Med Sveriges kalla vintrar kom även havsbaden där samspelet med bastun gjorde det till 
en omtyckt aktivitet.

Medeltidens korståg var en del av badkulturens utveckling i Sverige. Svenska riddare möttes av en 
annan badkultur och badhus som var byggda på ett annorlunda arkitektur än i Sverige. Traditionen togs 
med hem till Sverige och snart började det byggas mer offentliga badanläggningar i Sveriges städer. I 
Sverige levde traditionen vidare med badanläggningar längre än i Europa. 96

95 Bad och folkhälsa, 1926, sid. 25-30
96 Kindblom, 1992, sid. 2,sid 10

35



6.2  Hur utbrett var kallbad inom Stockholms tullar i historiskt perspektiv? 
Att Stockholm har byggt bad både för kommersiell verksamhet och från statligt verksamhet med olika 
syften.  Det kommersiella syftet med badanläggningarna har varit mer för lyx, social mötesplats samt en 
klassfråga. Det statliga syftet med badanläggningar som funnits har mer inriktats på hälsa, hygien och 
varit för allmänheten som skall ha kunnat bruka dem oavsett vilken klass i samhället de haft. 

Enligt forskaren Markus Hjulhammar har det funnits ett tiotal kallbadhus inom Stockholms tullar, runt 
1800-talet. Om vi avgränsar det geografiska rummet och tittar på vår avgränsning som är Stockholm 
stad innanför tullarna, berättar Hjulhammar M att kallbad varit en del av stadens historia. Med en 
tidslinje här nedanför skapar vi en sammanfattning vilka årtal som efterforskning har visat de funna 
platser i Stockholm där kallbad har funnits. Dessa platser har daterats av forskare och ger en historisk 
bild över under vilken tidsepoker anläggningarna har funnits97:

1602 – Badhus Södermalm

1684 – Badhus Norrmalm Rosenbad

1827 – Friluftsbad Norra Riddarholmen

1827 – Badhus Åsbom Norra Riddarholmen

1884 – Badhus Strömsborg, Norra Riddarholmen

1800 talet;

Badsumpar , flertal runt om i Stockholm

Bad, Skeppsholmen (Fruntimmersbad)

Bad, Skeppsholmen ( Flottans bad)

1930 – Badhus, Strömsborg (större anläggning)

2007 – Badhus och hotell, projekt ide , Riddarfjärden (ej byggt)

Om vi tittar globalt på hela Europa ser vi en stor variation på klimat. I södra Europa råder 
Medelhavsklimat ,varma torra perioder, tillskillnad från  Norra Europa råder korta varma perioder med 
längre kalla perioder. Sverige ligger i norra Europa och gränsar till endast Östersjön och detta gör att det
saknas varma samt långa väderperioder som det finns i andra delar av Europa 

Stockholm är en av världens huvudstäder som har det renaste vattnen samt är staden byggt på öar som 
gör att Mälarens vatten rinner igenom och är en del av stadens miljö. Detta är en av stadens naturliga 
resurser som skapar destinationens image. Med en karta analyserar vi bilden över geografiska rummet 
som visar att Mälarens vatten är en naturlig resurs till alla öarna och att vattenpassarge är den enda 
porten mellan Mälarens vatten och Östersjöns vatten. Historiskt kan vi se att denna resurs har varit 
viktig i utvecklingen av staden, i kulturlivets och för Stockholms image men även för Stockholms sjöfart
inom transport. 

Mälarens vatten håller idag en hög kvalitet och ger Stockholmarnas dess dricksvatten. Enligt Martin 
Rörby  är Stockholms vatten även ett varumärke och har genom lång planering samt långvarigt 
miljövänlig politik gjort att vi idag har badbart vatten även i innerstaden. Det har alltid funnits ett 
intresse att bygga på Stockholms vattenrum och intresset för kommersiell verksamhet har varit stor. 
97 Markus Hjulhammar
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Martin Rörby anser att viss försiktighet av utvecklingen på vattenrummet måste vitas då detta kan 
påverka Stadens image, miljö och karaktär.

Av att analysera historiska kartor över Stockholm (bilaga 10:3-10:5) ser vi placeringarna av baden längs
Stockholms kajer. Observationen över förändringar som skett över tid visar att det geografiska rummet
ändrats och med den kulturen i området. Kartan från 1885 visar att badkulturen på platsen varit stor då
Strömsborg badanläggning är ett landmärke i Riddarfjärden. Runt om finns det mer industrier som är i
behov  att  vattnet  som resurs  för  sin  drivande  verksamhet.  Idag  är  samma  område  en  symbol  för
Stockholm och Sveriges politiska styre med tre mäktiga byggnader längs med strandkanten, Stockholms
stadshus, Rosenbad och Riksdagshuset.

 6.3  Vilka för och nackdelar har ett kallbad ha som attraktion inom Stockholms tullar?
 
Det är viktigt att fokusera på styrkorna som kan få destinationen att turister väljer att resa till platsen. 
Pull faktorer är de fysiska attraktionerna på platsen som blir avgörande varför turisten väljer att resa till 
platsen . Push faktor som lockar många turister från olika kulturer genom sina behov som kan vara 
naturliga resurser som destinationen har gratis exempel berg, vatten och stränder eller historiska delar 
som har gått i arv. Fördelarna Stockholm Stad har är genom sin placering av bebyggelse som är på 14 
öar där Mälarens vatten flödar igenom. Den historiska resursen finns i Stockholms historia som går 750 
år tillbaka i tiden som visar sig genom äldre byggnader och sina olika stadsdelar. Med Stockholms stora 
variation av utbud inom aktiviteter och miljöer gör att staden har en bred marknad som gör destinationen
attraktiv. Stockholm stad har ett rikt kulturliv med flertalet museer samt gallerior men även ett centrum 
för musikproduktion och mångkulturellt mat utbudet. Detta gör att Stockholm Stad är en hållbar produkt
där många element finns som styrker Staden som attraktiv destination.

Det primära för en destination är att det finns attraktioner som lockar turisten att resa det. Det kan vara 
”gratis attraktion” såsom kultur, byggnader, hav och natur. Fördelen med ett kallbad i Stockholm är att 
vattnet blir en gratis attraktion som är lättillgängligt och kallbad i sig är en del av en historisk period i 
Stockholm. 

John Howard menar att Rogers femstegsmodel är det primära att få fram när en konsument köper en
upplevelseorienterad tjänst att han eller hon får en mängd aktiviteter där destinationen har skapat en
miljö som kommer ge kunden en serie minnesrika händelser. John Howard menar att det innebär att
kunden  måste  ha  ett  djupare  intresse  för  själva  produkten  vilket  leder  till  att  konsumenten  får  ett
långvarit engagemang. Kallbadets historia går genom Europas historia och har även idag en efterfrågan
som lockar turister att välja plats efter  attraktion.  I generationer har badkulturen funnits globalt  och
attraherat många människors. Ett kallbad som primär attraktion i Stockholm skulle locka turister och
öka attraktionen som destination.
  
Idagens globalisering har platskänslan som resultat försvunnit och en anledning är de homogena platser 
som skapas. Denna homogena globalisering suddar bort meningsfulla och äkta platser och skapar en 
ökad konsumering genom fler köpcentrum och nöjesparker. Som destination är det viktigt att ta fram 
sina styrkor och marknadsföra något som sticker ut från andra destinationer. I det turistiska rummet är 
det egna erfarenheter som skapar platskänslan och tillhörighet. Denna känsla kan skilja sig från olika 
individer men är viktig att ta del av inom destinationsutveckling. För att kunna locka turister och 
tänkbara besökare behöver det finnas en image utåt sett mot världen. I marknadsföring kan ett 
landmärke, kulturarv eller plats vara perfekt för att locka till destinationen. Det finns förslag om att få in 
kallbad som landmärke för Stockholm stad. Detta skulle förändra stadens image som 
destination.Fördelen är att ett kallbad som har funnits i Stockholms historia och kan erbjuda en hel 
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produkt som byggs kommer skapa attraktion för destinationen.Stockholms skönhetsråd och Stockholm 
stad vill ha ett kallbad. 

En fördel ,enligt Eva Camél Fuglseth ,är att Stockholm stad har varumärket Capital of Scandinavia och 
budskapet vill visa sin storlek av mångfald som produkt. Att leva upp till denna image så utvecklas 
Stockholm ständigt och är aktiva inom många områden av service. Styrkorna för Stockholm stad är 
geografiska faktorer där Sveriges största flygplats finns kopplad till regionen. Det gör det lätt för 
marknaden att nå destinationen. Stockholm stad har pullfaktorn tillgänglighet som gör Stockholm till ett 
attraktivt besöksmål. Detta gör Stockholm attraktivt även under sociala faktorer då många besöker 
staden under arbete, fritid och semester. Den lokala turismen är stor och aktiv för det stora ,breda 
utbudet av aktiviteter som passar ett mångfalt av målgruppen. Det är viktigt att identifiera Stockholms 
personlighet och profil och inte falla för första bästa internationella fluga. Martin Rörby skriver att för 
att snart nå visionen inom arkitektur måste vi släppa fram kreativitet och kvalitetsmedvetet byggande 
och det finns många lovande arkitekter som bara väntar på att få visa vad det kan. Dessa personer är 
viktiga för framtiden för att Stockholm snart kan säga :- Välkommen till Stockholm- arkitekturens nya 
huvudstad. Stockholm stad vill växa och det görs stora satsningar för detta. Nackdelen är att Stockholm 
växer för långsamt i jämförelse med antalet växande besöksantal.

Turismen har blivit en viktig inkomst i många länders ekonomi. Enligt World tourism organisation 
växer turismindustrin och från statistik om utvecklingen kan data visa att mellan år 2007-2009 med 2% i
Europa. Med den globala turismmarknaden som växer varje år i Europa är det viktigt att destinationen 
utvecklar sina produkter och detta i jämn takt med utvecklingen för att i framtiden fortsätta att vara en 
attraktiv destination. Fördelen  i Stockholm är ökningen av hotellnätter varje år och det visar att 
utvecklingen av besöksantalet i staden ökar. Stockholm Stad har en vision att bli norra Europas ledande 
destination. Det är både emot den privata sektorn som affärsresenärs sektor. Deras image är norra 
Europas Venedig och Stockholm Stads rena vatten samt kulturella miljöer är deras stora styrkor som 
destination.

En  turism  produkt  är  komplext  och  det  innehåller  många  delar  för  att  bli  en  komplett  produkt.
Marknadsföring av en destination gör att hela produkten blir destinationen. Men det är viktigt att titta på
stadens profil för att få vägledning i hur man skall bebygga och utforma platser. Martin Rörby berättar
för att Stockholm Stad skall utveckla sig måste förändring ske inom miljön. Detta kan ske genom att ta
bort bebyggelse eller att lägga till ny bebyggelse. Om detta sker måste den nya miljön ha ett högre värde
än den befintliga för att det skall vara gynnsamt. Det är även viktigt att bevara Stockholms personlighet
och profil för att behålla besökarens image om hur de föreställer samt uppfattar destinationen men även
för att behålla Stockholms image utåt.

Attraktioner är knutna till resans syfte och ju fler besöksattraktioner desto mer behov kan mötas. Då 
efterfrågan finns att bada inom tullarna skulle ett kallbad kunna möta detta behov, året om. Kallbad har 
även varit en del av Stockholms historia och denna attraktion skulle både bli en pullfaktor samt en 
pushfaktor för destinationens turism.
 
Badkulturen har över tid varit en viktig del för befolkningen i Europa men även Asien. Tidigt började 
grekerna se sambandet med vatten och hälsa och det var betydelsefullt hälsomedel. Redan 400 f.kr 
rekommenderades vattnet av läkare att hjälpa mot krämpor och lindra vid smärta. Även att badhusen 
vart en samlingsplats samt hade för människor viktig roll för socialt umgänge och mental ro.

Sverige placering i norra Europa gör att landet saknar varma strömmar längs större delar av våra kuster. 
Klimatet i Sverige har inte lika lång värmeperiod som andra länder i Europa. Kallbad har funnits mest i 
de södra delarna i Sverige men även i de mellersta delarna. Idag har Stockholms län ca 5 stycken 

38



kallbad som är ett element av en produkt. Det är SPA anläggningar som erbjuder service i hotell, boende
samt restaurang i samma paket som turisten erbjuds. Under vintertid ät dessa aktiviteter välbesökta och 
efterfrågade av turister. Tillängligheten och tiden måste planeras för att ta sig till dessa platser för att 
komma åt denna service. Enligt anställd på Stockholm visitor board var det en efterfrågan av att bada 
innanför tullarna men utbudet inte är stort. 
 
Stockholm Stad har historiskt haft en badkultur som erbjudit badanläggningar inom tullarna och 
anläggningarna har varit i olika storlekar samt för olika syften. Det har varit för medicinska skäl, 
hygieniska skäl och för hälsoskäl. Idag handlar det om hälsoskäl och hur bad kan förändra kroppens 
återhämtningsförmåga och minska muskel ödem. Detta görs bäst genom att temperaturen mellan varmt 
och kallt sker på kroppen. Även för idrottare har det visat att det ökar prestationen mentalt och skapar 
välbefinnande för musklerna. 

Nackdelen till ett kallbad inom Stockholms tullar visar den satsning Kallbad Ab har gjort. Pilotprojektet 
Kallbad AB(figur 4) var ett försök i att återskapa en tradition för att bygga en attraktion. Placeringen var
ungefär på samma ställe som tidigare anläggning runt 1885, mitt på Riddarfjärden. På en destination är 
det inblandat offentliga och privata turistaktörer som är med och skapar utveckling inom destinationen. 
Det är för att skapa ett värdskap inom destinationen som alla parter blir nöjda med. Detta gäller både för 
turisten som kommer till destinationen och lokalbefolkningen. För att veta vad som är viktigt måste det 
göras en integrerad kvalitetsstyrning. Det planeras en strategi som är flexibel och anpassningsbar men 
viktig för att nå målet av en nöjd kund. Partnerskap mellan alla inblandade aktörer är viktigt för att nå 
utveckling och för att öka stadens värde. Kallbad AB hade planerat partnerskap med Hotellverksamhet, 
Stockholm Stad och restaurangverksamhet och dessa aktörer ville åt samma mål. Efterfrågan fanns hos 
turisten att ta del av attraktionen samt placeringen av anläggningen var lättillgänglig mitt i centrala 
Stockholm. Det som missades var lokala befolkningen och den aktören fick inte vara med och att 
deltaga i den integrerade kvalitetsstyrningen. Uppföljningen visade att de lokala aktörerna vart negativa 
mot förslaget och planerings av bygget lades ner. Utvärderingen var att projektet hade sina brister och 
skulle flyttas utanför Stockholm Stad.

Våra tomma våtrum är en attraktion och närheten till vattnet för alla besökande gör staden till en 
attraktiv plats. Börjar det byggas ett kallbad kan det vara vägen till att fler områden börjas bygga. Det tar
bort de fria vattenytorna från destinationen.

Figur 4. Pilot projekt Kallbad år 200798

98 www.aftonbladet.se/punktse/article11364712.ab 2011-05-25
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7. Slutsats

Fördelar som Stockholm har är den gamla tradition inom kallbad som finns i historien både lokalt och 
globalt. Denna tradition kan användas för att stärka Stockholm Stads image som är the Capital of 
Scandinavia och locka med en attraktion som möter många besökares behov.Vi ser i historien att kallbad
har varit en primär del av Stockholm och funnits i alla dess olika former för att bemöta olika behov. 
Strömsborg är ett exempel på en badanläggning i Stockholm stad som har varit ett landmärke som låg i 
Riddarfjärden runt år 1885. 

 Turister söker ständigt nya upplevelser när det gör sitt val av nya destinationer . Den fysiska 
attraktionen på platsen kan bli avgörande varför turisten väljer att resa till just denna destination. 
Faktorer som naturliga resurser ,historia samt mångfald på en destination lockar många turister och med 
sin rätta användning oxå kan bli en styrka för destinationen.
En fördel som kallbad är att den enkelt kan skapas med platsens ”gratis”resurser som är den historiska 
period av kallbad inom stockholms tullar som kan lyftas fram samt närheten till Mälarens vatten på 
denna destination som kan göras lättillgänglig.

Stockholms närhet till natur och vatten som kan leda till att kallbad kan bjuda på en naturlig upplevelse 
som man inte kan hitta på andra huvudstäder i världen. Det skulle stärka Stockholms profil som en 
heterogen destination.
Idag är många destinationer homogena. Det är viktigt att betona sina styrkor som finns på destinationen 
genom att marknadsföra något som sticker ut, och det i sin tur stärker resmålets unika image. I 
marknadsföring kan ett landmärke, kulturarv eller plats vara perfekt för att locka till destinationen.

Det finns efterfrågan om tillgängliga bad i Stockholm men utbudet möter inte behovet som finns året 
om. Nackdelen med detta kan i slutänden göra att destinationen tappar den marknad som väljer att resa 
till en plats efter sin efterfrågan. Om utvecklingen går i takt med efterfrågan har Stockholm möjlighet att
ta vara på behovet och bygga ett kallbad som en primär attraktion. Stockholm Stad har historiskt haft en 
badkultur som erbjudit badanläggningar inom tullarna och anläggningarna har varit i olika storlekar . 
Genom att utnyttja och utveckla en gammal global tradition inom Kallbad kan det stärka Stockholm 
Stads profililering för att locka fler besökare att under sitt val av resmål välja just Stockholm, 
Scandinaviens Venedig.
Vi tror att om satsning på marknadsföringen där Stockholm lyfter fram en viktig historisk period, som 
kallbad , kan denna attraktion utveckla Stockholm Stad turism året om och öka  antalet turister samt 
hotell nätter per år.
 Det gäller att skapa ett nätverk och få med alla inblandade aktörer åt samma mål.Genom att tillsammans
skapa ett levande kulturarv där lättillgänglig information om kallbadens historia och hålla en 
kommunikation mellan lokala aktörer, ”turismifiera”platsen för kallbadet kan detta kulturarv vara en 
stark produkt för Stockholm stad. 

.
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9. Bilagor 
Intervju 1;2011-04-28,
Marcus Hjulhammar, Marinarkeolog: Sjöhistoriska museet i Stockholm,

1. Hur många kallbad har funnits i Stockholmstad, inom tullarna?

2. När kom det första badet till Stockholm? När revs det sista?

3. Syftet med baden?

4. Vem anlade dem, privata eller statliga?

5. Geografiskt syfte, varför just den placeringen av baden?

6. Arkitekturen, vem bestämde den?

7. Var baden för alla eller var de separerade?

8. Vilka var baden ämnade för, fattiga rika?

9. Varför försvann baden?

10. Varifrån kom influensen av kallbaden?

11. Var de välbesökta, eller skiljer det sig över tid?

12. Hur var hygienen på kallbaden?

13. Hur såg konstruktionen ut på dem, ändrades det över tid?

14. Var de olika status på baden?

15. Finns det några historiska händelser som skett på baden?

16. Idag, projektet som var 2007 med kallbad i Stockholm, vad tror du var nackdelen och fördelen 
med detta projekt?

Hjulhammar. M har forskat om kallbad anläggningar i Stockholm stad och har gjort fältarbete samt 
studie om var, varför baden var placerade i staden. Intervjufrågorna finns med i en bilaga och här har vi 
sammanfattat svaren från intervjun.
Från 1800-talet till idag har det funnits ett tiotal kallbadhus inom Stockholms tullar. Idag har vi vid 
Hornsberg ett bad kvar, men i en enkel arkitektur mer likt en grå liten stuga på vatten. Den kan vara 
inspirerad från medeltiden då baden såg ut som Gillestugor99. På Helgeansholmen mellan år 1978- 1981 
har det påträffats rester från badhus. Detta var tegelfundament som var 5 ggr 20 meter stor. Dessa 
anläggningar har daterats till 1400 talet. 
År1602 har det funnits badhus på Södermalm, gatunamnet var då Bastugatan som idag är östra delen av 
Brännkyrkegatan. Badhuset har förmodligen redan funnits på medeltiden. Under denna tidsperiod såg 
människan vatten som något skadligt och de var rädda för vatten. När människor tvättade sig använde de
tvättlappar som var gjorda av tyg.  
År 1684 byggdes att badhus i kvarteren Rosenbad på Norrmalm. Det var badmästaren Christopher 
Thiels som grundade det.  Namnet på badet var först Lijenbad men ändrades 1708 till Rosenbad. Detta 
pågrund av att badet erbjöd inte bara vanliga bad utan även rosenbad. Men 1790 revs anläggningen och 
idag står nuvarande Rosenbad på platsen som byggdes 1902.  Det noterades att 1700 talet fanns ett 
badhus vid Strömsborg som var en mindre, blygsam anläggning. 

99 En gillestuga är ett rum i källaren på en villa
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Det första friluftsbadet, Lindska, byggdes 1827 som kom framför kajen där Nordsteds idag har sina 
lokaler på norra Riddarholmen. Badet fick snabbt därefter konkurrans av ett annat badhus, Åsbom. Detta
gjorde att Lindska anläggningen fick utvecklas med dusch, hytter och andra service utbud för att hålla 
sig attraktiva. Det Åbomska badet fick lägga ner år 1850. År 1884 öppnades ett nytt Strömbad som 
ersatte Lindska badet. Det kallades för ”Gjörckes” eller för ”Köhlers”. Det låg vid Strömsborg intill 
järnvägs bron men revs år 1935.  
Det fanns över tid olika slags badanläggningar som var separerade. Det byggdes under 1800 talet 
kallade ” badsumpar” som var mindre badhus för de som ville bada för att bli rena. Det fanns 
badanläggningar som endast var för kvinnor. Dessa kallades fruntimmersbad (låg ett på Skeppsholmen) 
och var isolerade med högre väggar runt om för att undgå insyn. Även flottan hade på Skeppsholmen ett
eget bad under 1800 talet som de kunde bada och göra sig rena i en mer isolerad miljö.(se karta i bilaga).
Modet för bad som en social aktivitet kom under 1800 talet och detta spred sig speciellt inom den 
kungliga sidan. Det fanns dels ett bad på Kastellholmen som användes flitigt av kungafamiljen och 
borgliga sidan av samhället. Det första allmänna badet var Strömsborg, en större anläggning placerad 
mitt i Stockholm.  Det fanns även varma bad där det var ugnar som höll för värmen.
Det var ofta privatpersoner som var driftiga och hade affärsidén som startade upp kallbaden. Om vi tittar
tillbaka till medeltiden så hade tomtägarna ett badhus på sina tomter, små gillestugor, som fungerade 
som badhus. 1800-talet började Stockholm stad att finanserna badhusen och detta för att det började bli 
en modefluga bland människor.
Mälaren vart vald för att det var renast. Strömmarna gjorde att vattnet cirkulerade runt och ett naturligt 
reningssystem skedde i baden. Detta gjorde att hygienen ansågs bra på baden för vattnet kunde cirkulera
genom väggarna som fanns runt bassängerna. Den yttre arkitekturen på baden har ändrats över tid och 
det är synligt hur utvecklingen på arkitekturen sett ut.  Strömsbadet år 1930 var populärt och välbesökt. 
Det finns funna polletter från olika bad där namnen på badhusen är på polletten. Monterat med polletten 
skall det ha funnits ett gummiband på så du lätt kan ha med dig polletten i badet runt foten.
Projektet Kallbad i Stockholm 2007 anser M.Hjulhammar har många fördelar. Dels har det en historisk 
motivation och är en kultur del som har med Stockholm att göra. Nackdelen var med projektet att det 
inte finns någon förundersökning på lokala invånare i Stockholm har för intresse och åsikter för en 
förändring i Riddarfjärden.  Det gjordes ingen tydlig presentation för den historiska attraktion som 
Kallbad har för Stockholms historia och kultur. Det fanns ingen förklaring hur detta kunde vara en 
viktig utveckling för Stockholm som Stad men även för dess ekonomi.  Placeringen av Kallbadet, år 
2007, var planerad utanför Stadshuset framför Mariaberget där kultureliten bor. Det var här ifrån det 
största motståndet var emot att placera ett kallbad och förstöra deras utsikt.100

Intervju 2 ;2011-02-22,
Anna Wallström, marknadschef Seglarhotellet Sandhamn

1 Vad har ni för arbetssätt, mål och strategier?

2 Vad anser ni om dagens turism och dess effekter i skärgården?

3 Har ni något samarbete mellan aktörer av utvecklingen av turismen på Sandhamn?

4 Anser du man kan utveckla Skärgården, Sandhamn mer som resmål?

5 Vad kan man göra för att få en mer hållbar turism i skärgården?

6 Vilken vision och profil önskar ni för området?

7 Vilka samarbetsmöjligheter finns? (Samarbete/ Samverkan)

100 Marcus Hjulhammar
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( Samarbetar ni lokalt med varandra, hotell emellan, butiker osv.?)
8 Vad har ni för styrkor och Resurser som destination: interna? Externa? Vad är eran svaghet?

9 Hur Finansierar ni er verksamhet?

10 Marknad: Till vilken marknad vänder ni er till? Är det olika för säsongen?

11 Hur många besök har ni till livsen? Lokalbefolkningen, hur ser eran sida ut om turismen?

12 Vad har ni för konkurrenter? Hur ser ni på konkurrenter?

13 Säkerhet på ön, finns det kriminalitet efter säsong? 

14 Vad är era kortsiktiga mål/ Långsiktiga mål?

15 Har ni planer att produktifiera Er, i så fall hur?

16 Transporter, hur ser samarbetet ut där? Vilka bolag samarbetar ni med?

Telefonintervjun började med att Anna Wallström berättar om Seglarhotellets vision: Seglarhotellet 
strategiska beslut är att ha öppen verksamhet alla dagar hela året om. Även att kunna erbjuda sina 
målgrupper den bästa skärgårdsupplevelsen året om och det kan vi göra tack vare läget på ön Sandhamn 
och dess tillgänglighet. Hotellets mål är att ha uppbokade dagar med besökare som är boende på hotellet
året om. För att nå visionen och målet gäller det att leva upp till sin 4 stjärniga hotell betyg och vad den 
kvalitén innebär. Hotellet har 30 000- 33 000 boende varje år. Anna berättar att säsongerna varierar och 
sommarsäsongen är mellan cirka 1juni-31 aug, målgrupperna är semestergäster med sol- bad, 
privatgäster, paketboende och båtgäster som bor på Seglarhotellet. Resten av säsongen, ca 1 september -
1juni är det mer konferensgäster på vardagar och helgerna matgäster samt weekend gäster. Hotellet 
arbetar ständigt för att nå ut till fler målgrupper och gäster. Under loven skapas teman för barnfamiljer, 
exempel piratveckor, för att erbjuda en varierad aktivitet för olika målgrupper.
Hotellet har en SPA anläggning som erbjuder behandling och kallbad som är populärt att besöka. 
Kallbadet uppkom för att kunna erbjuda besökaren en aktivitet från en naturlig resurs som ön Sandhamn
har, som närheten till vatten. Erbjudandet är att bada kallbad under de kalla månaderna i relation till en 
varm bastu. Under vinterhalvåret är kallbadet välbesökt och mycket uppskattat av besökare som kan 
vara privata samt konferens besökare.
Hotellet erbjuder 210 stycken bäddar i varierande miljöer och de har fullbelagt de flesta helger året om. 
Omsättningen har ökat med 55 % på fem år och det är satsningen på konferens och weekend gäster som 
har ökat omsättningen. Anna talar om att marknadsföringen sker mest i Stockholmstrakten och 
Mälardalen. Geografiskt är detta bättre enligt Anna för att närheten till Skärgården är lockande. 
Sandhamn som varumärke är mer välkänt i denna region och även invånare i Stockholmsområdet är mer
beredda att betala för produkten. Detta gör att verksamheten kan få ut mer pengar från varje vistelse. Det
framgick att satsning på marknadsföring utanför detta geografiska område inte sker, även om turister 
söker sig till Sandhamn ändå, men de satsar inte på den marknaden.
Anna tillägger på slutet att de arbetar ständigt med att utveckla skärgården och visa att det är bättre 
turistprodukt. Med detta menar hon Stockholms skärgårds läge, naturen, vattnet och de vill kunna visa 
stadsbor att de kan få miljöombyte från stress till lugn och ro.101

Intervju 3;2011
Martin Rörby, Arkitekturhistoriker/ sekreterare i Stockholms skönhetsråd.

101 Anna Wallström
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I kontakt med Skönhetsrådet i Stockholm fick vi skriftligt material angående beslutet år 2007 som togs 
gällande byggandet av ett nytt Kallbad i Stockholm vid Riddarfjärden. Kontaktpersonen heter Martin 
Rörby som är Arkitekturhistoriker och sekreterare i Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Han gav 
oss Skönhetsrådets vision samt beslutsdokument som framtogs gällande Kallbad i Stockholm år 2007. 
Vi har sammanställt detta material och presenterar det i vårt arbete.
Skönhetsrådet uppkom år 1919 och deras uppgift var att skydda natur och kulturvärden i Stockholm 
stad. Martin Rörby skriver att visionen till år 2030 är att Stockholm stad skall bli i världsklass. För att nå
upp till denna vision inom arkitekturområdet behövs det tydliga, modiga arkitekturvisioner samt 
gemensamma mål inom byggbranschen, hos fastighetsägare, arkitekturkåren och näringslivet som då 
kan inspirera varandra. 
Hittills finns det ingen som vågat skapa ett gemensamt mål och detta är förvånande då det är ett hårt 
tryck inom byggsektorn. Fram till 1960-talet var Stockholm känt för sitt nyskapande inom arkitektur. År
1970- 80 talet backade Stockholm kraftigt på området men ett undantag var Globen. Under 1990-talet 
satsades det på nya stadsutvecklingsområden som skulle vara ansluten till äldre innerstadsområden som 
exempel Hammarby Sjöstad. Denna nya stadsdel skulle ge ett nytänk inom arkitektoniska området för 
Stockholm i stort, men det var förväntningar som inte vart uppfyllda.
 Syftet med en arkitekturvision är att höja ribban kraftigt. Samspelet mellan bebyggelse och topografi är 
viktigt men även att titta på stadens befintliga profil för att få vägledning i att placera och utforma ny 
bebyggelse eller annat på en plats. För att Stockholm skall kunna leva och kunna utvecklas måste den 
som andra länder förändra sig. Att gamla miljöer försvinner är ett måste men endast om det nya som 
kommer har ett högre värde än det befintliga. Det är viktigt att identifiera Stockholms personlighet och 
profil och inte falla för första bästa internationella fluga. Att inte jämföra sig för mycket med andra stora
städer som exempel New York, Paris eller Dubai kan också vara ett problem. Martin Rörby skriver att 
för att snart nå visionen inom arkitektur måste vi släppa fram kreativitet och kvalitetsmedvetet byggande
och det finns många lovande arkitekter som bara väntar på att få visa vad det kan. Dessa personer är 
viktiga för framtiden för att Stockholm snart kan säga:- Välkommen till Stockholm- arkitekturens nya 
huvudstad.
Angående projektet Kallbad AB som togs upp år 2007 så var Skönhetsrådet inblandat i ärendet som gick
genom stadsbyggnadskontoret. Placeringen av kallbadhuset skulle vara i Riddarfjärden och vara en 
cirkulär byggnad. Planen var 900 kvm och måttet 135 meter i diameter. Den skulle ha ett bryggparti som
går från kajen vid norra Mälarstrand ut till kallbadsanläggningen och skulle ligga flytandes i 
Riddarfjärden. Det skulle finnas en allmän promenad på taket tillgänglig, men insidan där hotell, bad 
samt Spa skulle vara avgiftsbelagd. 
I det dokumentet står det vad Skönhetsrådet ansett om projektet och det nämns att Riddarfjärden är 
Stockholms framsida, Stadsmuseet har klassificerat det som ett riksintresse inom kulturminnesvården. 
Detta gör att placeringen av kallbadet här gör det känsligt. Väsentliga vyer har inte undersökts men rådet
anser att perspektivet från Rålambshovsparken och Stadshuset blir den samma. Detta är viktigt och 
byggnadens samspel med den omkringliggande miljön och vattnet är avgörande. 
Stockholms vatten är ett varumärke och den erfarenheten av långvarigt miljövänlig politik har gjort att 
vi har badbart vatten även i innerstaden. Detta ger en karaktär till staden där vattnet även att har minnen 
om sjöfartens och stadens historia. Stockholms stads vatten har länge varit i intresse för kommersiell 
verksamhet där bygglov har önskats. Skönhetsrådet vill till projektet Kallbad AB påminna om att de 
historiska bad som funnits i Stockholm var under en tidsperiod då det saknades möjligheter att simma på
det sätt som idag simhallarna kan erbjuda. Även om kallbad är en tradition eller inte så är skönhetsrådet 
positiv till idén om ett kallbad placerat i ett vattenrum men inte på den plats som föreslagits. 
Även arkitekturen på kallbadet är lovande och skulle bli en turistattraktion som staden söker. Men 
Riddarfjärdens betydelse som riksintresse och kommunfullmäktigt beslut om att inte tillåta exploatering 
är en komplicerad ekvation. Men rådet är intresserad ifall det väljs ut en mindre känslig omgivning och 
det borde Stockholm stad finna för ett projekt som detta.102

102 Martin Rörby
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Intervju 4;2011
Eva Camél Fuglseth, Stockholm Visitor Board

Vi kontaktade Stockholm Visitor Board, Eva Camél Fuglseth, Director Tourist Services, per mejl och 
frågade om det fanns tid för en intervju. Eva svarade att hon inte hade tid för en intervju men ville hjälpa
oss ändå. Hon meddelade oss att de får ett antal förfrågningar av studenter varje vecka för intervju och 
gav oss länkar till information. Dessa webbsidor var informationsforum gjord av Stockholm Visitor 
Board utformat från studenters vanligaste frågor.
Stockholm Visitor board är Stockholms officiella marknadsföringsbolag. Uppgiften är att sammanföra 
näringsliv och kommun och ta fram resurserna för att kordinera ut dem i en gemensam marknadsföring 
för staden. Affärsiden är att med näringslivet utveckla besöksnäringsfrågor och marknadsföring av 
destinationen Stockholm för att nå vår vision som är att bli norra Europas ledande destination. Det är 
både emot den privata sektorn som affärsresenärs sektor.103

År 2010 var ett starkt år för Sveriges turism och det var ca 52,5 miljoner övernattningar i Sverige detta 
är.  Om vi tittar endast på övernattande besökare från utlandet ökade Sverige med ca 4,1% år 2010 och 
statistiken visar att även år 2009 ökade antalet med 3,1%. Den totala ökningen på boendet var med ca 
3% i hela Sverige. Stockholm ökar mest!
Logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med totalt 1,3 miljarder kronor eller 7,7 
procent under 2010. Störst ökning hade Stockholm, där intäkterna ökade med 653 miljoner kronor, följt 
av Västra Götaland som ökade med 228 miljoner kronor. Procentuellt var det Uppsala som ökade mest, 
plus 13,6 procent. På hotellen ökade antalet sålda rum med nästan sex procent och logiintäkten per 
disponibelt rum med 11 procent. 

Turismen bidrar med 160 000 heltidsjobb och är viktig för Sveriges ekonomi. För att skapa långsiktig 
tillväxt behöver vi öka tillgängligheten och förbättra förutsättningarna för turistföretagen. Här kan 
Tillväxtverket bidra med både kunskap och samordning, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina 
Lugnet. 

Stockholm stad vill fortsätta utvecklas och turismen har en viktig roll inom stadens utveckling som en 
attraktiv stad. Varumärket Stockholm- the Capital of Scandinavia och även Nordens Venedig är ett 
gemensamt varumärke för Stockholmsregionen och varumärket kan användas av alla som vill medverka
i att etablera samt utveckla Stockholm som destination. Skälet till sitt varunamn är att det är den största 
staden i det största landet i Skandinavien samt har kommunikationer i världsklass. Stockholm är hjärtat 
av Skandinaviens städer. Det är viktigt att känna till att varumärket är ett budskap och inte en avsändare.
Stockholm stad har ett rikt kulturliv med flertalet museer samt gallerior men även ett centrum för 
musikproduktion och mångkulturell inom mat utbudet.
Stockholm, Göteborg samt Malmö noteras att ha en positiv utveckling under sommaren 2009 inom kost 
och logi . Under sommaren 2009 så förlades drygt hälften av alla gästnätter i landet i dessa tre 
storstäder. Enligt undersökning över Stockholms gästnätter så var det flest som hyrde gästnätter i 
tjänsten men även privat på sin fritid låg antalet högt.104(figur A)

103 www.stockholmtown.com/templates/page____17735.aspx
104 http://www.stockholmtown.com/templates/page____19440.aspx
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.
Figur A. Statestik över Stockholm Stads hotellnätter 2009.Källa: www.Stockholmvisitorboard.se

Intervju 5;2011
Anonym anställd, Stockholm Visitor Board
 
Vi intervjuade en person som var säsongsanställd på Stockholms turist center som styrker hypotesen att 
det finns en efterfrågan efter bad inom Stockholms tullar. Personen berättar att varje dag på turistcentret 
möttes hon av frågan efter var det fanns möjlighet att bada i Stockholm stad. Den marknad som 
efterfrågade bad var utländska turister samt svenskar som besökte Stockholm.  Efterfrågan av bad inom 
Stockholms tullar kunde inte bemötas av utbudet som finns i staden idag. Det finns flera platser utanför 
Stockholmstullar som möter efterfrågan men tillgänglighet och tid gör det komplicerat för turisten att ta 
del av. 
Det utbud som idag finns är exempel friluftsbadet vid Långholmen där det är mer utvecklat med mindre 
strand, klippor och större ytor som kan erbjuda ett stort besöksantal. Det som inte erbjuds där är service 
utbud på plats som efterfrågas som exempel flertalet restauranger, omklädningsrum eller annan aktivitet.
Detta gör att platsens lockelse och förmågan att spendera en längre tid på och att se det som en 
attraktion att resa till inte bemöter turistens behov.  105

Intervju 6;2011
Neumen.N,Blogg samt artikel författare inom hälsa

Neumen.N har en blogg inom träningslära med en samarbetspartner och har skrivit en artikel studie: 
Kallbad- fördelaktigt för återhämtning och prestationsförmåga? Han har tagit del av ett antal 
vetenskapliga artiklar som ger en bild över återhämtningsmetoden som att bada kallbad. Hans fråga var 
om denna metod fungerade fysiskt för kroppen eller om den var mer en metod för mental återhämtning 
som var enskild för varje individ? Nicklas berättar att det inte finns några klara vetenskapliga bevis på 
att kallbad är en bevislig återhämtningsmetod, utan den forskningen är svag i dagsläget men det finns 
teorier som tämligen kan påvisa att det är fördelaktig metod. 
Nicklas tycker att metoden kallbad för den fysiska återhämtningen inte kan bevisas vetenskapligt. Men 
han anser ändå att studier som han läst påvisar att den mentala delen, att uppleva mindre trötthet och 
återhämtning genom att bada kallbad är minst lika viktig. Han menar att idrottare använder psyket för att
utveckla sig och nå högre resultat. Då är den mentala delen lika viktig för att skapa en upplevelse av 
återhämtning och mindre trötthet.106

Intervju 7;2011
Företaget Stockholm kallbadshus AB

105 Säsongsanställd Stockholm turist board
106 Nicklas Neuman
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Företaget Stockholm kallbadshus AB startade 2006 med en vision : Att skapa Sveriges mest spännande 
och högklassiga badhus och badhotell.107 De personer som låg bakom projektet var Olle Lundström 
(initiativtagare och kallbadare) , Björn Westerberg (Initiativtagare och projektledare) samt Thomas 
Sandell (arkitekt, SandellSandberg). Andra inblandade aktörer var Nordic Hotels och företaget Viamare.
Projektet var att bygga ett kallbad i centrala Stockholm stad på vattnet. Det skulle vara relaterat till 
svenska traditioner med en blandning av hav, natur och rekreation. Kallbadhuset skulle ligga placerad på
Riddarfjärden, utanför Norr Mälarstrand mellan Glemmes strandpromenad som leder till 
Rålampshovsparken och den hårdgjorda stenkaj som leder till Stadshuset. Kallbadhuset skall vara på 
vattnet utan att störa omgivningen men bli ett landmärke för Stockholm.108 Invigningen för Stockholms 
kallbad skulle bli sommaren 2009.(se bilaga)
Stockholm kallbad planerades för en bred och varierad marknad. Grunden för projektidén är att ta upp 
en gammal tradition med kallbad mitt i Stockholm med aktiviteter runt omkring för att kunna bli en stor 
mötesplats. I mötesplattformen ingick aktörer inom hotell, service för konferenser samt restauranger för 
att kunna ge en god service. Kallbadets arkitektur var framtagen för att smälta in i Stockholms miljö och
symbolisera Stockholms rena vatten. Tillgängligheten och dess service utbud men även Spa, park, 
löpningsrunda skulle vara en lockelse för turister att komma för att bada mitt i Stockholm och prova en 
gammal svensk tradition att bada kallbad. Det unika med placeringen av kallbadet är att för 50 år sedan 
låg ett kallbad ” Strömbadet” på samma plats109

Arkitekturen på byggnaden var formad som en ring och där mitten är öppen yta för att bada i Mälarens 
vatten. Byggnaden skulle ha runda former för att följa Stockholms miljö och väggarna vara av glas för 
att skapa en närhet till vattnet. På kvällarna skulle Kallbadet lysas upp och ge ljus åt det mörka vattnet i 
Riddarfjärden. Höjden skulle variera mellan 6-10 meter för att inte förstöra utsikten runt om. Hotellet 
skulle erbjuda rum i 5 stjärnig skala med en egen badstege ner i vattnet. Ett unikt hotell som är attraktivt
i Stockholm för att bristen på hotellrum eftersöker nya hotellkoncept.110 

9.2 Vår avgränsning
Karta från Sjöfartsverket som visar vår avgränsning inom Stockholms tullar.

Bearbetad av  Susanna Monaxios och Kristina Ekwall, Arc Gis.2011

107 www.stockholmkallbadhus.se/foretaget.htm 2011-04-20
108 www.stockholmkallbadhus.se/kontakt.asp 2011-04-22
109 www.stockholmkallbadhus.se/projektet_forvem.htm 2011-04-22
110 www.stockholmkallbadhus.se/press.asp 2011-04-22
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9.3. Fruntimmers bad/ Flottans bad år 1870 på Skeppsholmen

Utsnitt av karta från år1870 som visar platsen för fruntimmer bad och Flottans bad på Skeppsholmen 
som visas med pil samt nummer.

Bearbetad av Susanna Monaxios/Kristina Ekwall
Nr 1. Flottans bad på Skeppsholmen 
Nr 2. Fruntimmersbad på Skeppsholmen 
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9.4 Helgeandsholmen
Utsnitt av karta från år 1751 som visar platsen för Helgeandsholmen där bad funnits. Detta markeras 
med en ring på kartan.

Bearbetad av Susanna Monaxios/Kristina Ekwall 2011-04-30
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9.5 Strömsborg mm. År 1885
Utsnitt av karta från år 1885 som visar platserna för Strömsborg samt badsumpar i Stockholm.Dessa är 
markerade med pil samt nummer.

Bearbetad av Susanna Monaxios 2011-04-30
Nr 1. Bad sumpar
Nr 2. Strömsborg
Nr 3. Sim och badanrättning, utbyggnad av Strömsborg
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9.6 Strömsborg
En foto bild av kallbad Strömsborg i Stockholm, ca år 1885. Var ett landmärke för Stockholm stad 
under en lång tid

Källa: www.stockholmkallbadhus.se/projektet_historik.htm 
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http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.svd.se/multimedia/dynamic/00099/15809728_99199c.jpg&imgrefurl=http://www.svd.se/nyheter/stockholm/klartecken-for-kallbadhus_237639.svd&usg=__-CD5coXz2Rjqc7Zr0DRbmKrIKJs=&h=119&w=339&sz=17&hl=sv&start=6&zoom=1&tbnid=SLI7JF5jMeYdEM:&tbnh=42&tbnw=119&ei=oJ3JTf2WA8jUsgaKzoGQAw&prev=/search?q=kallbad+i+stockholm&um=1&hl=sv&sa=N&rlz=1I7RNTZ_sv&biw=1242&bih=485&tbm=isch&um=1&itbs=1
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