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Sammanfattning 
 
Denna rapport behandlar ett utvecklingsprojekt om framtidens sporthall, ett 
projekt som skall ge inspiration om hur ställtiderna kan förkortas emellan olika 
sporter. Uppdragsgivaren är Karlstads Kommun och projektet är ett 
examensarbete för Högskoleingenjörsprogrammet i Innovationsteknik och 
design, 2015. 
 
Karlstads Kommun upplever att dagens hallar inte används under maximal tid 
och de tycker att det är svårt att få in många olika sporter under ett tak.  
 
Målen med projektet har varit att göra en modell för att visualisera de lösningar 
en framtida sporthall skulle kunna äga. Alla idéer som kom upp under projektet 
gestaltades i projektets andra mål, en idébank för att kunna ge vidare 
inspiration. Ett tredje mål var att minska ställtiden mellan de olika sporterna. 
 
Ett maximalt yttre mått har funnits till hallen, 90x55 meter. Hallen är tänkt att 
delas upp i två delar där en sida gällde för bollsporter och den andra för 
gymnastik samt mattsporter1. Fokus i projektet kom att hamna på delen med 
gymnastik och mattsporter, då den delen är minst utvecklad i dagens läge. 
 
Arbetet byggdes på de önskningar som kommit fram från intervjuer och 
studiebesök och den största vinsten av insikt gavs från tillverkning av modellen. 
Modellbygge är ett sätt att visa för utomstående hur idéer skall kunna fungera. 
Genom en iterativ process för att testa sina idéer i en modell kan stora summor 
pengar sparas genom att hitta de brister som annars kan ha vart svåra att 
upptäcka. 
 
I den slutgiltiga modellen ses lösningar som gör det möjligt för fler typer av 
gymnastik med t.ex. hoppgropar och trapetser integrerat under hallens golv. 
Dansvåder och ett redskapsrullband rullas ut mekaniskt för att minska fysiskt 
belastning av kroppen. Mattsporterna är placerade över gymnastikens flexibla 
golv men även under golvet precis som med trapetserna. Alla lösningar är 
tänkta att tjänstgöra genom knapptryckning. 
 
Arbetet har följt produktutvecklingsprocessen och genom benchmarking och 
intervjuer har modellen utvecklats till behovet efter användarnas önskan. Den 
inspiration som kommunen önskat sig anses uppfyllas genom modell och 
idébank. 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Mattsporter!–!Ett!samlingsnamn!i!denna!rapport!för!kampsporter.!I!rapporten!inkluderar!
mattsporter!Judo,!Jiujitsu,!brottning!och!karate.!
!



Abstract 
 
This report contains a developing project about a future indoor sport center. The 
project should provide inspiration on how to shorten set-up times between 
different sports. The client for the project is the municipality of Karlstad and the 
project is a thesis for the Bachelor of Science in Innovation and Design, 2015. 
 
The Municipality of Karlstad feels that today's accommodations are not used as 
desired and they find it difficult to get in many different sports under one roof.  

The main goal of the project was to reduce the set-up times between different 
sports. As a second goal, all the ideas that came up during the project were 
gathered, drawn and displayed in an idea bank, to provide further inspiration. 
The third goal was to make a model to visualize the solutions of a future sports 
hall. 

The dimensions 90x55 was used to allow maximum dimension of the model in 
the thesis. The facility was suggested by the municipality to be divided into two 
parts, where one side was for ball sports and the other for physical education 
and martial arts. Focus of the project became the part of physical education and 
martial arts, since that area currently is the least developed. 
 
The project is based on interviews and field trips to sport facilities. This was the 
main contribution towards the creation of the model. A model helps to gain 
understanding and visualizes how the proposed solutions and ideas would work. 
 
The final model shows solutions that allow more types of gymnastics with for 
example jumping pits and trapezes integrated underneath the sport 
accommodations floors. Dancing mats can be rolled out mechanically to reduce 
muscular use. Another solution that also reduces muscular use is a  
tool-treadmill running over half the facility. Martial arts are located on top of the 
flexible floors but also under the floor just like the trapeze does. All solutions are 
designed to operate by the press of a button.  
 
The thesis has followed the product development process. By benchmarking 
and interviews, the model evolved to the needs of the users desires. The 
inspiration that the municipality wished to get is considered fulfilled by the model 
and the idea bank. 
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1. Inledning 
 
Denna rapport redovisar ett examensarbete gjort av Jenny Ferngren.  
Arbetet motsvarar 22,5 högskolepoäng och är ett examinationsmoment för 
högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design vid fakulteten för 
hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Arbetet genomfördes 
under vårterminen 2015 tillsammans med uppdragsgivaren Karlstads Kommun. 
Handledare för projektet har varit universitetsadjunkt Johan Eileryd och 
examinationen var professor Leo de Vin.  

1.1 Bakgrund  
 
Projektet har startats på uppdrag av Karlstad Kommun, då de upplever brist av 
en sporthall som kan användas på maximerad tid/dygn. De önskar en mer 
flexibel sporthall, som betyder att fler sporter skall kunna få plats i hallen utan att 
märka av varandra. Med flexibel menas också att ställtiden skall minimeras för 
att hallen skall bli mer tidseffektiv. 
De idrottshallar som finns idag är inte flexibla nog för att kunna hålla de sporter 
som önskas eller de behov som dagens ungdomar har. Sporthallar används inte 
speciellt många timmar under en dag, och därför behöver en tanke läggas på 
hur man skall förbättra användningstiden. Det finns några tidigare lösningar på 
problemet som skall tas hänsyn till och de olika sporterna som skall hållas i 
hallen har olika gränssnitt. Till förfogande till projektet finns en sporthall som 
inom en framtid är tänkt att byggas om, Våxnäshallen i Karlstad. Projektet utgår 
därför från dess mått på 90 x 55 meter. Tanken är att dela hallen i två delar 
genom en permanent vägg. Uppdelningen ger då två stycken hallar med 
gymnastik och mattsporter (karate, jiujitsu och judo) i den ena och den andra 
delen används för bollsporter. En idé från Kommunens sida finns att göra en 
upphöjd våning i gymnastikdelen där matt-sporter skall kunna hållas. 
Uppdelningen skulle i så fall utmynna i tre stycken olika sport-områden.  
 
Kurs-PM och bilaga från uppdragsgivaren finns för en mer detaljerad bakgrund i 
bilaga A, Projektplan. 

1.2 Problemformulering 
 

”Hur skall en sporthall utformas för att ställtider mellan olika sporter ska minskas?” 
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1.3 Uppdragsbeskrivning 
 
Projektet öppnades med en bred beskrivning för att sedan specificeras. 
”Att utveckla inspirerande visionsförslag för utformandet av en framtida flexibel 
sporthall åt Karlstad kommuns fritidsförvaltning” 
 
Den uppdragsbeskrivning som kom att ligga till grund för idéskapande 
formulerades: 
”Att utveckla inspirerande visionsförslag för utformandet av en del i en sporthall med 
gymnastik och mattsporter” 

1.4 Syfte 
 
Att skapa ett projekt rimligt att genomföra inom 600 timmar. Processen drivs 
självständigt av studenten som tillämpar de kunskaper som förvärvats utbildningen. 
Skall resultera i visionsförslag för inspiration till det fortsatta arbetet av en flexibel 
sporthall med minskade ställtider. 

1.5 Målsättning 
 
Mål 1. De idéer som tas fram skall hjälpa till att minska ställtiden mellan olika 
sporter. 
 
Mål 2. Sammanställa en idébank där alla idéer som kommit fram under projektet 
samlas, lämnas i form av ett Word dokument. 
 
Mål 3. Presentera lösningen i form av modell i lämplig skala. 
 
Akademiska mål med projektet är en delpresentation, fullständig rapport samt 
slutpresentation med utställning den 25e maj 2015. Projektet skall följa ett 
ingenjörs- och industridesign-mässigt arbetssätt. 
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1.6 Gränssnitt och avgränsningar 
 

Till projektet behövs olika gränssnitt för att sedan kunna avgränsa, enligt Johan 
Eileryd2 och hans publicering (Eileryd, J. 2015). 
 
Gränssnitt 1: Infästning i tak, inklusive armatur 
Gränssnitt 2: Vägginfästningar  
Gränssnitt 3: Infästningar i golv 
Gränssnitt 4: Konstruktion för enskilda produkter 
Gränssnitt 5: Layout/planlösning och konstruktion 
 
Senare i arbetet tilläggs gränssnitt 6: Mellan sporthall och förråd 
 
Då utvecklingsarbetet av en sporthall är enormt stor, behövs tydliga 
avgränsningar. Projektet är tänkt att endast handla om utveckling innanför 
ramarna om sporthallen, det vill säga endast där idrott utövas. 
 
Konkretiserade avgränsningar: 

• Projektet omfattar endast de ytor där idrott utövas 
• Omklädningsrum, entréer och förvaringsutrymmen lämnas till senare 

konstruktion 
• Prototypen visar den planlösning och utformning av sporthallen som kan 

möjliggöras för flest sporter, utan specifik funktionsnedsättning eller 
användarvänlighet. 

• Hållfasthetsberäkningar tas inte med i projektet mer än att lösningen skall 
vara realiserbar 

• Instruktioner/användarmanualer för viss mekanik inom hallen framtas ej 
• Energiförbrukning och hållbarhet ur miljösynpunkt räknas inte ut 
• De produkter som får nya lösningar görs ej konstruktionsklara utan 

stannar på idé-nivå. 
• Projektet kommer inte att mynna ut i någon budget för en framtida 

sporthall 
• Inga byggnormer tas hänsyn till 
• De yttre måtten av hallen är 90 x 55 meter 

 
Projektet har avgränsats ytterligare under arbetets gång, som ses i punkt 2.3 
samt 3.3 Uppdragsspecificering.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Johan!Eileryd,!Handledare,!Universitetsadjunkt!samt!Mfa!Designer.!Kontinuerlig!muntlig!källa!
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2. Metod 
2.1 Projektplanering 

 
En projektplan upprättades för att få överblick över de delar som ingick i 
projektet. Dokumentet kan underlätta arbetets gång då det inkluderar tidsplan, 
avgränsningar och mål (Johanneson et al. 2004). Projektplanen är ett levande 
dokument som har uppdateras under vägen och godkändes av handledare för 
att stämma av att arbetet var på rätt väg. 

2.2 Research 
 
För att skapa underlag till koncept gjordes först en litteraturstudie, som handlar om 
att samla information om vad som finns inom projektets område idag, och vad som 
skulle kunna vara relevant fakta för produktutvecklingen. Researchen skall mynna 
ut i en kravspecifikation, som förklarar VAD produkten eller tjänsten skall 
åstadkomma (Johannesson et al. 2004) 
 
Målet med researchen var att bli inspirerad och få idéer för kommande delar i 
projektet. Några delar av informationen utnyttjades som de var eller utvecklades 
som nya idéer av något som redan gjorts. 
Researchen hjälpte till att senare välja ett specifikt område inom sporthallen att 
fokusera på.  

2.2.1 Litteraturstudie 
 

För att hitta relevanta referenser söktes på universitetets biblioteksdatabas. Google 
scholar användes också för att få fram vetenskapliga artiklar inom området idrott 
och om konceptutveckling. De forskare och böcker som refererats till i fler av dessa 
artiklar, användes sedan till litteraturstudien. Litteraturstudien omfattade olika 
områden som bidrog till en förståelse för problemet: 
 

K Människan och idrott – ungdomar och rörelse 
K Kommunen som kund och dess utveckling 
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2.2.2 Benchmarking 
 
Då idrott och sporthallar redan finns etablerade runt om i världen behövdes info 
om de uppfinningar som finns redan nu. I stort handlar det om att se vad andra 
har gjort, konkurrenters idéer och innovationer kan ha utvecklingspotential 
(Österlin 2007) 
 
Inom Benchmarkingen genomfördes ett antal studiebesök med inkluderande 
intervjuer. En fråga som undersöktes var: 
Finns det några smarta lösningar på de olika verktyg som används inom dagens 
idrottsutövande?   
 
Benchmarkingen gjordes med utgångspunkt från olika områden från befintliga 
hallar efter vad som anses mest viktigt enligt uppdragsgivaren. 
 

K Dagens idrottshallar och innovationer inom idrott 
K Funktionella läktare 
K Innebandyns sarg 
K Mattsporter och dess mattor och verktyg 
K Gymnastiken och redskap 
K Golv och dess linjer 
K Rörelsedetektorer/ teknisk idrott framför tv etc 
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2.2.3 Intervjumetodik/användarcentrerad studie 
 
Målet vid produktutveckling är att möta kunden eller användarens önskemål och 
därför gjordes en undersökning på vad användarna tycker är bra och dåligt i 
dagens idrottshallar (Johannesson et al. 2004).  
 
För att veta vilka som skulle intervjuas gjordes en stakeholder map . En 
stakeholder map tar fram de personer som är involverade i problemet och 
intressanta för att utveckla en service. Dessa personer kan ha löst problemet 
själva eller kan vara användarna av den nuvarande servicen, dessa personer kan 
man sedan välja att intervjua (Stickdorn och Schneider 2011). Beroende på vad 
man vill få ut genom intervjun, görs en enkätundersökning, eller färre, kvalitativa 
intervjuer (Kvale 2007).  
Då det under förstudien inte kommit fram något om vad användarna ville, gjordes 
enkätintervjuer med några mer detaljerade frågor för att ta reda på vad som är 
problemet i dagens hallar inom de olika sporterna. Man kan välja att intervjua de 
pionjärer(lead users) som finns inom området, som Kvale kallar dem, det vill säga 
kändisar inom eller personer som forskar inom området (Kvale 2007). Då pionjärer 
inom idrott är elitidrottare, möter de inte alltid de problem som projektet behandlar. 
Därför valdes istället att intervjua de som använder utrustningen dagligen(drar 
fram och tar bort den) det vill säga tränare och spelare i lägre divisioner. 
 
Den tes som tagits fram är olika för de olika sporterna och för innebandyn anses 
sargen var det största problemet. Inom gymnastiken som har många redskap är 
dessa ett problem då de tar plats när de inte används och många av dem är svåra 
att ta bort på grund av storlek och vikt. Detsamma gäller mattsporterna vars mattor 
är stora och tunga för en enskild person att ta fram.  
För alla sporter tros det saknas åskådarplatser för de tillfällen som önskas och 
bollsporterna berörs i olika mängder av andra sporter, tex av linjerna i golvet.  
Dessa teorier kom att prövas i intervjuerna då generella frågor ställdes först för att 
sedan specificeras och riktas mot de problem som ansågs finnas. 
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2.3  Uppdragsspecificering 
 
Resultatet av förstudien mynnades ut i en definiering av projektet för att kunna 
bli klart inom de 600 timmar som examensarbetet består av. 
 
En struktur över hela sporthallens olika problemområden gjordes för att kunna 
överblicka de olika underproblem som fanns. De viktigaste funktionerna 
definierades och ordnades med underfunktioner. Funktionerna fungerar då som 
moduler som kan delegeras/prioriteras i fortsatt arbete (Österlin 2012). 
De olika områdena diskuterades med uppdragsgivaren, som fick prioritera vad 
som var viktigast att lösas.  
 
Till det nyvalda fokusområdet gjordes en ny uppdragsbeskrivning samt extra 
gränssnitt och avgränsningar för att göra avsmalningen ännu tydligare. 
 
För att förstå fortsättningen av rapporten ses det valda fokusområdet i figur 1. 
 
 

 

Figur&1&Valt&fokusområde&som&formar&resten&av&rapporten.&Gymnastik&och&
mattsporter&med&fokus&på&ställtider,&planlösning&och&interaktion&med&andra&
sporter.&
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2.4 Kravspecifikation 
 
En kravspecifikation är en sammanställning av research. Kravspecifikationen 
användes för att kunna välja idéer gentemot önskvärda kriterier från 
användarna. Precis som projektplanen så är kravspecifikationen, som även 
kallas produktspecifikation, ett levande dokument som kan uppdateras allt 
eftersom mer information om produkten fås (Johannesson et al. 2004). 
 
Efter prioritering och uppdelning av projektet gjordes tillslut kravspecifikationen i 
två delar, en översiktlig del över sporthallen i stort och en med fokus på 
gymnastik och mattsports-delen i sporthallen. 
 
En uppställning av krav gjordes i Excel, först på de generella kraven på hela 
hallen och efter prioriteringen gjordes en likadan lista för det prioriterade 
området. När kriterierna fanns uppställda kunde de viktas; kriterierna gentemot 
varandra och därefter struktureras i en prioriterad ordning till en 
kravspecifikation.  
 
Kravspecifikationen delades upp i krav, K; som fåtts från uppdragsgivaren eller 
vad som tidigare upplevts som större problem, samt önskemål, Ö, som är tillägg 
för mervärde; där önskemålen främst är aspekter som fåtts genom intervjuer 
men även från uppdragsgivaren. Önskemålen viktades genom viktningsmatris 
(sid 423, Johannesson et al. 2004) för att kunna värdera dem i idé-valet senare i 
processen. 

2.4 Idéskapande 
 
I en produktutvecklingsprocess görs kreativa övningar för att ta fram idéer och 
utveckla dem. I detta examensarbete användes idégenerering och 
dokumentering av idéer. (Johannesson et al. 2004) 
Under förstudiens gång kom många idéer upp spontant och till att börja med 
ritades dessa ned på papper med tillhörande kort förklaring hur de fungerar. 
Systematiska metoder som denna, att skriva ned idéer efter benchmarking och 
research, är precis lika viktigt som kreativa metoder. (Johannesson et al. 2004) 
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2.4.1 Idégenerering 
 
För att få nya, innovativa idéer valdes två grupper för idégenerering genom 
läsning från Ideagenten (Mischanek och Breiler 2007) samt Stickdorn och 
Schneider 2011, med tillbakablick på den stakeholder map som gjorts. De två 
grupperna valdes efter hur mycket kunskap de tros äga inom området. 
En grupp som har kunskap samt en grupp med ”icke-kunskap”. Beroende på hur 
mycket kunskap inom området deltagarna innehar, är de kreativa på olika sätt. 
Uppdragsgivarna arbetar dagligen med sporthallar och skall senare arbeta 
vidare med problemet. En grupp studenter från författarens program valdes då 
de inte anses ha kunskap om sporthallar. (Mischanek och Breiler 2007) 
 
De två idégenereringarna utfördes likadant.  
Sessionen började inledningsvis med slipwriting kring en enkel fråga, för att 
testa på kreativitetsprocessen. Endast ett kort intro gavs för att inte strypa den 
kreativa processen (Mischanek och Breiler 2007). 
Frågan för slipwriting löd: ”På vilka sätt kan förvaring ske?” 
Efteråt fick de diskutera svaren med varandra, som låg till grund för nästa fråga. 
 
Innan nästa fråga, som specialiserades för sporthallen, presenterades projektet. 
Några bilder visades på olika redskap inom områdena gymnastik och 
mattsporter för att fortsätta idéskapandet med frågan: 
”Hur kan man förvara stora och/eller tunga sportredskap?” 
 
Efter den begränsade slipwriting-tiden, som användes för att öppna upp 
kreativiteten och säkra att alla var bekväma i situationen, fortsattes 
idégenereringen med negativ idégenerering. En negativ idégenerering används 
för att det ofta är lättare att se det negativa än det positiva. Därefter vänds de 
negativa lösningarna till något som är bra (Mischanek och Breiler 2007).  
 
De negativa frågeställningarna byggs på de problemen som finns idag och löd 
därför såhär: 
- Hur skall vi göra för att alla redskap alltid skall stå framme i hallen? 
- Hur skall vi få så lång ställtid som möjligt i bytet mellan olika sporter? 
- Hur skall vi få idrottsutövare att aldrig vilja besöka sporthallen? 
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2.4.2 Klustering och konkretisering av idéer 
 
För att senare kunna välja idéer behövdes idéerna gås igenom och sorteras, 
vilket gjordes i slutet av idégenereringarna. Alla idéer sågs över i varje grupp 
upp och placerades in under olika kluster. Gruppen kom tillsammans på de olika 
klusterna som idéerna delades in i. Klustering görs delvis för att tillsammans 
kunna tyda de olika idéerna som kommit fram. (Michanek & Breiler 2007) 
 
Några idéer fick redan vid klusteringen sorteras bort för att de ej var 
realiserbara. De idéerna som var kvar genomgick en enkel konkretisering där de 
fick en beskrivande rubrik och ett idénummer givet efter varje kluster. En 
konkretisering förklarar vad idén handlar om och har en tillhörande skiss. 
(Michanek & Breiler 2007) 

2.5 Idéval 
 
Efter konkretiseringen fanns många idéer som tillsammans skulle kunna utgöra 
en flexibel sporthall med minskade ställtider. Därför gjordes en 
elimineringsmatris för att kunna rensa bort koncept med hjälp av 
kravspecifikationen, därefter jämförelsemetoden som liknas Pughs 
beslutsmatris. Pughs relativa beslutsmatris fungerar så att ett datumkoncept/idé 
väljs utför att kunna jämföra de andra idéerna gentemot olika kriterier från den 
kravspecifikation som gjorts.  
Metoderna är matematiska men också jämförande dels på diskussionsnivå och 
mot kravspecifikationens kriterier. (Johannesson et al. 2004) 

 
Processen ser ut enligt 
figur 2. Figuren gestaltar 
hur ett koncept tillslut 
trillar ut ur något som 
liknar en tratt. Det 
konceptet som trillar ut 
är i detta projekt till för 
att kunna gestalta 
modellen som är ett av 
projektets mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur&2&Modellen&för&val&av&idéer&som&börjar&med&grovsortering&och&
slutar&med&ett&koncept&för&modell.&
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Konceptspecificering 
 
För att kunna framställa en modell behövdes ett koncept tas fram. Detta gjordes 
genom att sortera de slutgiltiga idéerna från matriserna. Sorteringen gjordes 
efter om de tillsammans eller enskilt kan lösa problemet. De idéer som kunde 
samverka fick då ingå i ett koncept. Till modellen önskades ett så stort antal 
olika idéer som möjligt. 
 
För det koncept som modellen tillverkades efter framställdes en ritning för att 
underlätta modellbygget.  

2.5.1 Modell 
 
Efter Eileryds föreläsning under introduktionsstadiet av projektet gjordes en 
skalmodell, skala 1:100 på yttermåtten av hallen. Materialet som användes var 
kapaboard3, ett lättanvänt material för skalmodeller. I boken ”Prototyping and 
modelmaking for product design” beskrivs hur kapaboard används, som där 
kallas foamboard (Hallgrimsson 2012).  
Enligt Eileryds dokument/metodik används skalmodeller för att i tidigt stadie 
kunna testa de idéer som finns och även det som tidigare är löst. Något som 
testades i modellen redan under förstudien var planlösningarna av linjer för 
bollsport. 
 
En service design prototyp är en iterativ process som görs för att få en större 
förståelse för problemet. Man använder sig av principen ”learning by doing” där 
man får kännedom av problem i sina lösningar i form av testning. (Schneider 
stickdorn 2010) 
 
En modell på slutgiltig lösning utformades tillslut med idéerna från valt koncept. 
Modellen ger en tydligare bild över de lösningar som fåtts fram, än vad en skiss 
kan åstadkomma, säger Hallgrimsson (2012). Fortsättningsvis säger 
Hallgrimsson (2012) att det kan sänka kostnader att tidigt i processen använda 
sig av modelltillverkning för att hitta de punkter i sin idé som skulle kunna ha 
brister. 
 
I modellen byttes material ut efter vad som passade bäst för de olika 
funktionerna som hallen skulle innehålla. 
Modellen visar hur de olika idéerna skall fungera, och är inte en korrekt 
utformning av dem, det vill säga inga klara konstruktioner. För att kunna visa en 
helhet i modellen gjordes även flyttbara läktare i delen för gymnastik och 
mattsporter, trots avgränsat område. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Kapaboard!=!En!skumskiva!med!dubbla!pappersytor,!används!ofta!till!kreativt!arbete!
som!modellbygge!och!presentationstavlor.!I!rapporten!används!ibland!förkortningen!
Kapa/kapan.!
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Då modellen gjordes i sin storhet dvs. 90x55 meter så tog även bollsportssidan 
med för att kunna ge inspiration till de framtida områdena för utveckling. Där 
valdes att göra en linjelösning som hittats i Tyskland; där linjerna lyser upp vid 
knapptryck. För att få full förståelse för bollsportssidan retuscherades de bilder 
som togs på resultatet i Photoshop.  
 
Till modellen gjordes också en folder för att förklara varje delkoncept/idé för 
åskådaren. Där finns också de retuscherade bilderna för bollsidan. 
 

2.5.2 Idébanken 
 
Alla de koncept som varit med under projektets gång dokumenterades i 
Idébanken, sorterat efter de kluster som kommit fram under idéskapandet. 
Idéerna inom det prioriterade området sorterades först och de andra idéerna, 
utanför examensarbetets fokusområde därefter. 
 
Då modellen endast består av ett begränsat antal idéer önskas även de andra 
kunna ligga för inspiration till en framtida sporthall. Därför gjordes Idébanken 
som en folder med idéer för en bredare vision av framtidens sporthall. 
 
  



! 18!

3. Resultat 
Nedan finns resultatet av projektet i dess olika områden. 

3.1 Projektplanering 
 
Projektplanen finns i sin helhet i bilaga A. Där finns också WBS, Gantt-schema 
och riskanalys. Risker anses vara tidsbrist, dålig planering samt dålig 
kommunikation med uppdragsgivare eller handledare. Brister kan leda till sämre 
rapport och resultat. För att upprätthålla tidsplanen krävs tidseffektivt arbete och 
handledning för avstämningar.  

3.2 Resultat av research 

3.2.1 Litteraturstudie 
 

”Idrott = fysisk aktivitet som människor utför för att få 
motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat”  
(Nationalencyklopedin AB. [NE] 2015) 
 

Människan och idrott – ungdomar och rörelse 
I (SISU idrottsutbildarna [SISU]. 2013) kan det läsas om statistik över föräldrars 
upplevelse av deras barns idrottskostnader; De med låg inkomst tycker att 
idrotten kostar för mycket, medan de föräldrar med hög inkomst tycker att 
kostnaden är okej samt att det är värt de pengar som de lägger ned på sitt barns 
idrottande. Svaret var ganska självklart, men frågan som kommer därefter är 
mindre självklar. Vad skulle hända om kostnaderna ökar i framtiden – på grund 
av mer exklusiva sporthallar - och de med låg inkomst inte längre har råd att låta 
sina barn utöva sin idrott? 
 
I Hvenmark et als litteratur (2012) finns en studie som visar på att Idrott är 
nyttigt. Idrott verkar positivt på ungdomars psykologiska hälsa och skulle till och 
med kunna fungera som skydd mot ökat brottsligt beteende och alkoholisering. 
 
För att fortsätta på vad idrott gör för kroppen så besöktes en konferens om idrott 
och mångfald med fokus på funktionsnedsättning. En föreläsning på 
konferensen från Wolmesjö4 handlade om idrott och rörelse som medicin, som 
visar på att rörelse i tidig ålder kan vara avgörande för barnets framtid. Susanne 
berättade om Spider-kids; barn utan motorik, som inte kan lyssna eller prata 
medan de står på ett ben. Hon sa: 

 
Om man inte fixar sin motorik som liten, då väljer man 
inte heller sin hälsa som äldre.  
De här spider-kidsen har heller inte lika mycket 
kompisar som de andra. 
Susanne Wolmesjö muntlig källa 20150212 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Susanne!Wolmesjö!grundare!av!Education!in!motion!och!Brain!GymKinstruktör,!föreläsning!den!12!
februari!2015!
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Kommunen som kund och dess utveckling 
Alla kommuner ser olika på tillväxt och alltmer har begreppet hållbar tillväxt fått 
komma in bland de andra som handlar om ekonomisk tillväxt, befolkningstillväxt 
och sysselsättningstillväxt, säger Fjertorp et al. (2012). 
För att bygga dessa kan man jobba med att skaffa delaktighet och trygga 
livsmiljöer, det handlar om en känsla av framtidstro och utveckling.  
I dagens samhälle har även ekologiska och sociala aspekter fått en betydande 
roll. Om kommunen känner till sin sweet spot (gynnsamma punkt) inom sin 
kommun kan de genom aktiviteter vårda denna för att uppnå lönsamhet. 
Aktiviteterna i sin tur kräver såväl resurser som förmågor. 
I den kommunala organisationen finns det både resurser och förmågor, även om 
resurserna ibland upplevs vara knappa. Det är centralt att identifiera vilka 
interna resurser och förmågor som finns och som kan användas till åtgärder 
som bidrar till den önskvärda utvecklingen. Om det finns många interna resurser 
och förmågor som är kritiska för att visionen ska kunna uppnås, finns det goda 
möjligheter att genomföra lämpliga aktiviteter. (Fjertorp et al. 2012) 
 
Inte bara behövs det lokala resurserna utan också hjälp från externa parter. I 
studien om kommunal tillväxt skriver de: 

 
Det räcker t.ex. inte att kommunen bygger en arena 
för att bli en evenemangsort, utan det kräver också att 
det finns arrangörer som har intresse och förmåga att 
arrangera evenemang samt att besökare kommer dit. 
(Fjertorp et al. 2012) 

 
För att fortsätta på området om lokala och externa resurser så borde artikeln om 
Östersunds senaste idrottskomplex (Sveriges radio. 2013) läsas och lyssnas på. 
Där läses att de gjort ett idrottslyft som får staden att erbjuda ”Sveriges bästa 
gymnastikhall” som Jim Salvin säger i intervjun. De säger att alla som använder 
hallen har gått ett snäpp högre på skalan av glädje, just på grund av kommunen. 
En bra idrottshall ger utövarna en rejäl chans att utföra sin idrott, där inte hälften 
av tiden går till att dra in och ut redskap. Idrottshallen har inte bara hjälpt att 
locka fler medlemmar till både konståkningen och gymnastiken, utan också 
hjälpt att hålla kvar de som innan fanns i klubbarna. I gymnastikhallen så slipper 
de nu lyfta hela två ton av redskap inför och efter varje träning. (Sveriges radio 
2013) 
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3.2.2 Benchmarking 
 
Dagens idrottshallar, idrotter och innovationer inom idrott 
Som litteraturstudien visar önskar kommuner att bli mer attraktiva, för att locka 
fler att flytta dit. Häftiga byggnader skulle kunna vara ett sätt att locka både 
invånare och turister till en kommun. Utsidan på en sporthall kan också bli 
intressant. Här följer några hallar som passar in i omgivningen samt några som 
använder dagsljuset som en källa för belysning i sin hall. 
I Ekeby planeras att bygga en sporthall som smälter in i omgivningen, ett 
grönområde. Figur 3 är från Belachew arkitekter som ritat sporthallen. (Enligt 
Belachew Arktitekter valde tillslut Ekeby kommun en annan design än denna.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En annan design på hur en sporthall kan smälta in i omgivningen har Budapest 
planerat. I denna skapelse kommer dagsljuset in både från en långsida samt i 
taket av hallen (Furuto, A. 2012). 
För att få in ljus i hallen precis som i Budapest och därmed inte behöva använda 
belysning under dagtid, kan ha fönster åt nord finnas i hallen. Nedan finns några 
fler exempel på hur detta kan göras, där en av dem är från Jönköpings 
Universitet, ett tips från intervjun med Björkman5 som hållits under projektet. 
I Jönköping kommer ljuset in från ena kortsidan och i reportaget om Jönköpings 
nya satsning nämns att idrottshallen gör Jönköping mer attraktiv för studenter att 
studera i. Hallen är också universitetets största sal och därför kan hallen 
användas för fler ändamål just idrott, mässor och större prov som 
högskoleprovet t.ex. (Nilsson, J. 2013) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Paula!Björkman,!fastighetschef!Karlstads!universitet;!muntlig!intervju!den!13!
april!2015.!

Figur&3&Bild&från&Belachew&Arkitekter,&sporthall&integrerad&med&omgivningen&
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I Frankrike finns en hall med fönster i taket samt på ena långsidan, där alla 
fönster vetter mot norr, för att inte få in något direkt solljus som kan störa 
spelarna av de sporter hallen erbjuder. Åt sydsidan sitter också solpaneler för att 
kunna täcka belysning för de ytor i komplexet som inte kan ha några fönster in, 
som omklädningsrum och toaletter. (ArchDaily. 2014) 
I Budapest finns ännu en sporthall där ljuset kommer in från stora fönster i 
hallen, båda långsidorna är försedda med sneda fönsterväggar. Dock kan 
reflektionerna av skuggor eller direkt solljus då störa utövandet av sporterna. 
(A4 studio. 2013) 
 
Karlstads universitets idrottshall 
Idrottshallen stod klar 2011. Hallen har en fast läktare för 300-350 personer och 
kan hålla innebandy, handboll, badminton volleyboll och basket. Förråd finns 
under läktarna och även placerade vid sidorna om läktaren. Det finns 
möjligheter till skolgymnastik i hallen då det finns ringar och lianer. 
 
Våxnäshallen, Karlstad 
Våxnäshallen i Karlstad är en multihall främst för friidrott samt gymnastik, 55 x 
95 meter stor. Hallen äger bland annat en löpningsbana, gymnastikredskap som 
stora mattor, bommar och trampoliner, stavhoppsmattor, styrketräningsmaskiner 
samt en minitennisplan, se figur 4. I hallen får det max vistas 300 personer och 
det finns tillgång till några få läktare. 
e.(Karlstad Kommun 2015a) 
 
Från studiebesök: Det finns ett etage som fungerar som åskådarplats eller yta 
för servering av kiosk, hallen är väldigt gammal och belysningen är dålig. Det är 
kallt i hallen och enligt uppdragsgivaren kan inte löpningsbanan användas för 
tävling längre då den inte har tillräckligt många banor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur&4&Våxnäshallen&med&fokus&gymnastikdelen.&Bild&tagen&från&Karlstad&
Kommuns&hemsida. 
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Ett Domarrum byggdes i efterhand in i hallen med hjälp av en barack som höjts 
upp som syns på figur 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Djupsundshallen, Hammarö 
Djupsundshallen på Hammarö har plats för 150 stycken sittande med utrustning 
för basket, handboll och innebandy. För gymnastikdelen som utgör en yta på 
26x14 meter, finns 2 hoppgropar och 3 studsmattor, även våder(mattor) för 
dansyta(14 stycken som rullas ut vid användning) varje våd är 2x15 meter. 
Gymnastikdelen hyrs bara ut till gymnastikföreningar och dess utbildade ledare. 
(Hammarö Kommun. 2015) 
Vid besök togs bilder på de dansvåder som rullas ut för hand, se figur 6. 
 

Figur&5&Domarrum&byggda&i&efterhand&med&hjälp&av&baracker&inklädda&i&trä,&
Våxnäshallen 

Figur&6&De&dansvåder&som&rullas&ut&är&2x15&meter&stora&och&för&fullstor&yta&rullas&14&stycken&ut,&
alla&för&hand.&Här&är&7&stycken&utrullade. 
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Studiebesök Tyresö Gymnastik 
Under studiebesöket genomfördes också en intervju för att få reda på 
bakgrunden till hallen, svaren ligger här nedan och frågorna kan läsas i bilaga B, 
Intervjuer.  
 
I Tyresö finns en flexibel idrottshall som medger både användning för utövande 
av gymnastik samt daglig idrottsverksamhet av skolor. Hallen fungerar så att de 
viker upp golvet på eftermiddagen när gymnastikföreningen kommer till hallen, 
på dagen fungerar den som en vanlig idrottshall för skolklasser med linjer för 
bollsporter - Se figur 7 för förståelse. 
 
De stora golven fungerar som förvaring för gymnastik-redskap, som är tunga 
och krångliga att få in och ut ur förråd. Besöket utmynnade i information om hur 
kraftiga konstruktioner det behövs för de uppfällbara golven, markdjupet 
behöver vara betydligt djupare än vad som krävs för en simpel hoppgrop utan 
lock. Under golven gömmer sig hoppgropar och studsmattor som kan ses i figur 
8. 
 

  
Hallen är inte helt lämplig för den dagverksamhet som önskas, då luckorna ger 
en glipa på 5mm mellan golv och lucka. Inte heller kan hallen användas för 
matcher inom futsal eller handboll då reglarna i golvet gör hallen ojämn. Dock 
var alla golven uppe vid besöket och därför kunde ingen bild tas, istället fanns 
andra hål i golvet där man skulle kunna fastna med en fot eller dylikt, se Figur 9. 
Enligt figur 10 har golvet även en liten skarv där bytet mellan de två olika 
mattorna som ligger på de flexibla golven och övriga hallen.  
Skarven kan ha betydelse vid utövande av vissa sporter.  

Figur&8&De&uppfällda&flexibla&golven&med&tjocka&
mattor&samt&studsmattor&under&Figur&7&Upphissat&tumblinggolv&med&några&av&

de&flexibla&golven&i&bakgrunden&
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Ett tumblinggolv(ansats inom gymnastiken) kunde hissas ned från taket och 
detta skedde precis som med locken för hoppgroparna, med ett knapptryck. De 
hade också matt-hissar på väggarna för de ”vanliga idrottsmattorna”, Både 
tumblinggolv och matthissar ses i Figur 11.   
 
Hallen ägde ej material för skolgymnastik så 
som lianer och ringar, dessa aktiviteter hålls i 
en annan hall belägen precis bredvid den 
flexibla gymnastikhallen. Läktare fanns det ej 
tillgång till i hallen utan föräldrar och 
åskådare får iså fall stå på den paviljong 
som gången till omklädningsrummen utgör. 
Omklädningsrummen är belägna en våning 
upp, vilket gav möjlighet för förråd på 
grundplan, lättillgängligt till idrotterna och ger 
fler förråd än i en hall där 
omklädningsrummen ligger i direkt 
anslutning. Varifrån idén för hallen kom, 
fanns inget direkt svar på och därför kom inte 
heller fram om de visste några andra tidigare 
lösningar på problemet. Det var en extern 
firma som lagt golvet och byggt reglarna och 
därför är måtten nödvändigtvis inte exakt 
enligt måttboken (SKL. 2013b). 
 

Figur&10&Den&ojämna&
övergången&av&olika&golv&

Figur&9&Glapp&mellan&flexibelt&golv&och&
sporthallsgolvet,&täcks&med&kuddar&för&att&ej&fasta&
med&fot&etc&

Figur&11&Upphissat&tumblinggolv&med&
mattThissar&i&bakgrunden&
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Studiebesök Fröding Arena  
Precis som med Tyresö gymnastiken så ställdes inga specifika frågor under 
besöket på Fröding Arena, utan mest diskussion om negativa och positiva sidor 
om hallen fördes. Svaren kan läsas nedan i detta stycke. 

Fröding Arena är en basketmatcharena som kan delas av i två separata delar 
med en höj- och sänkbar skiljevägg som ses i figur 12. Golvet är specialutformat 
för just basket och består därför av trä-parkett. Enligt figur 13 finns 
teleskopläktare som kan rymma 812 åskådare och byggnaden har utformats för 
att vara lättillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Som extra finess är 
hallen utrustad med solpaneler, placerade på taket, som sköter tillförseln av 
elektricitet. (Karlstad Kommun. 2015b) 

Efter möte med vaktmästare i hallen framkom att 
läktarna kräver upp till åtta timmar att dra ut till 
fullskalig storlek, en tid som önskas att minska 
avsevärt. Dessutom skadar läktarna golvet om man 
inte noga passar ihop träskivor som skall ligga som 
skydd. Hallen kan inte användas till skolidrott då 
det ej finns redskap som ringar eller bommar. 

Golvet kan lätt skadas vid andra sporter än basket, 
eftersom trä-parkett är skört och känsligt för stenar 
och smuts.  

Det finns ett café i anslutning till hallen där det går 
att öppna upp ena kortsidan och sätta upp ett nät 
för att hindra bollar att komma in till caféet, 
lösningen är perfekt för de som vill stå med sitt 
kaffe samtidigt som de tittar på sin sport. 
 

Figur&13&infällda&teleskopläktare&
på&Fröding&arena 

Figur&12&Fröding&Arena&avdelad&med&vikvägg,&specialutformad&med&&&&&&&&&&&&
parkettgolv&för&basket&
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Funktionella läktare 
För att maximera ytan för sport när inte tävlingar sker kan flyttbara; fällbara; eller 
teleskopläktare användas. Det finns flera olika sorter att välja på från den största 
leverantören av sportutrustning, Rantsowz (Rantzows. u.å-a) 
Den största av de fällbara läktarna hos Rantzows äger plats för 20 personer per 
sektion om 2 meter. En nedfälld läktare med 5 rader är 3,3 meter djup och bara 
0,4 meter djup hopfälld.  
 
För att fylla en hall med 2000 personer skulle det behövas 100 stycken 
sektioner, vilket skulle ge en längd på 200 meter läktare. 
Med utgångspunkt från Våxnäshallen, som är 90 meter lång, skulle det maximalt 
få plats 45 sektioner per långsida. Det skulle ge 90x20 = 1800st platser.  
Antalet gäller endast fall inga entréer eller förrådsutrymmen finns på 
långsidorna. Detta förslag är ej möjligt enligt säkerhetsföreskrifter angående 
läktare som går att läsa i måttboken, Sveriges kommuner och 
landsting[SKL](2013a), men ger en förståelse av mängd läktare för den önskade 
mängden personer. 
 
Unisports teleskopläktare skulle kunna vara ett bra val då de erbjuder tillval av 
stolar till sina läktare. Efter besök hos Fröding arena är dock inte produkten 
optimal för trägolv då den tar för lång tid att ställa i ordning. 
Läktarna ger en stabilare känsla och är av den dyrare varianten än Rantzows 
fällbara läktare. De ger också goda möjligheter för balkong runt hallen. 
(Unisport. 2015) 
 
I den allmänna delen av Måttboken, SKL (2013a), kan man finna olika varianter 
på planlösning av läktare, där några av dem byggts i etage med teleskopläktare; 
på den övre delen ges en fri yta vid i hopfälld läktare, se figur 14 – nästa sida. 
I Måttboken står också de föreskrifter som gäller för läktare, mått och 
säkerhetsåtgärder. 
 
 



! 27!

 
Även på Fritek.se (Wikenståhl, T. 2009) kan man finna olika planlösningar för 
olika antal av åskådare samt olika antal av planer för olika sporter. Ritning 
nummer 16, 17 och 19 uppfyller önskan på antal personer i sporthallen(1500-
2000). Det största måttet av hallen inklusive läktare mäter 47x69 meter stort. 
Enligt Wikenståhl, T. (2009) ritning nr 2, Kan ett utrymme under en fast läktare 
inte utnyttjas förrän läktaren äger en höjd av sju stycken rader. Om det finns 
balkong med läktare på (enligt bild ovan) kan ej planen börja direkt vid vägg, för 
att det riskerar att skymma sikten med upp till halva planen för de som är 
åskådare på balkongen. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figur&14&exempel&från&Måttboken,&(SKL.&2013a)&sida&60,&hur&man&kan&använda&utrymmen&under&
läktare 
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Mattsporter och dess mattor och verktyg 
En brottningsmatta mäter 14x14 för internationella tävlingar inklusive 
säkerhetszon, 12x12 för nordiska tävlingar, se hur en brottningsmatta ser ut i 
figur 15. (Sveriges kommuner och landsting [SKL]. 2011)  
 
 

 
 
 
Efter besök på Fröding Arena erhölls kunskap om jiujitsu, judo och karate-
mattor. På Fröding arena byggs planerna ihop av ett antal pusselbitar, som 
sedan förvaras i förråd, se figur 16. Samma pusselbitar användes i 
Karateföreningens samt Jiujitsus lokaler där de alltid ligger framme. 
 
Inga häftiga lösningar för fram och bortplockning av mattor för mattsporter har 
hittats. 
 
Gymnastiken och dess redskap 
Enligt Sveriges kommuner och landstings måttbok [SKL](2013b) kan läsas att 
det finns många olika varianter av gymnastik som alla behöver olika stora ytor 
att röra sig på. Tävlingsgymnastiken delas in i 6 stycken discipliner. För rytmisk 
gymnastik och trampolin krävs inte bara stora golvytor utan även en högre 
takhöjd, 10 meter fritt, d.v.s. utan nedhängande lampor eller ringar etc. För 
övriga tävlingsdiscipliner krävs 8 meter takhöjd. 
 

Figur&16&De&pusselbitsmattor&
som&används&för&Judo,&Budo&och&
Jiujitsu 

måttsättning: Internationellt mått (nordiskt mått)
vid internationella tävlingar gäller en meter säkerhetszon 
utanför blå ruta.

7 (5)

1

12
(10) 9

(7)

(m)

Figur&15&Brottningsmatta&med&måttsättning 
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Den minsta golvytan som krävs är för barngymnastik, 12x18 meter. den störta 
ytan gäller 23x43 vilket kan fungera för truppgymnastik eller artistisk gymnastik. 
 
Alla de olika disciplinerna kräver olika mattor och redskap, därför varför togs inte 
mått fram förrän vid bygget av modell senare i rapporten, beroende på vilka 
delar som skulle komma att få vara med. 
 
KTH har gjort ett gymnastikhallsprojekt där de har med bl.a truppgymnastik med 
hoppgropar, gruppträning, barngymnastik och parkour. Som kan ses på bilden 
för truppgymnastik har de ett gym ovanför hallen, för att kunna träna olika 
musklergrupper. Projektet gjordes utefter en framtida vision som fanns och 
tidigare uppsatta tillväxtmål för gymnastikförbundet, Stockholm och har många 
finesser, allt efter måttbokens preskriptioner. (Christiansen, J.J. 2014) 
 
För att kunna hissa upp vanliga ”idrottsmattor” kan man införskaffa matthissar, 
som finns både från Rantzows(u.å-b) och www.kgmab.se. Från Rantzows finns 
även ribbstolar, lianer och spegelväggar som t.ex. kan användas för dans. 
 
För att gömma trapetser och hoppgropar kan man använda de flexibla golv som 
finns i Tyresö som visats tidigare i benchmarkingen – befintliga hallar. 
Där finns också bild på en hiss för tumblinggolv. 
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Golv och dess linjer 
Inomhusbollsporter som handboll och fotboll har spelplaner på 40x20 med 
säkerhetszoner som gör att sporterna använder en halls yta på 23x43meter.6 
I en idrottshall kan det finnas upp till 10 sporter vilket ger väldigt mycket olika 
linjer att ta hänsyn till vid utövande av idrott. Ur måttboken kan läsas i vilken 
ordning de olika linjerna skall målas enligt figur 17. (SKL. 2009)  
 

 
BMBF sensfloor(Future-shape. 2005) är en lösning på ett känsligt golv som är 
tänkt att användas inom äldrevården då det utlöser ett larm när personen i fråga 
har ramlat och legat stilla för länge. Sensfloor kan också känna av när den sista 
personen går ut från huset och därefter släcka lampor eller stänga av spisen om 
denna står på.  
Något liknande skulle kunna adapteras i en sporthall för att ge en säkrare 
indikation om bollen var utanför linjen, eller att släcka lamporna när ingen är 
kvar i hallen. 
 
För att inte behöva se alla andras linjer under utövande av sin bollsport, har 
företaget ASB squash courts (2015) gjort ett golv där sportens spelplan lyses 
upp vid knapptryck. 
Golvet är av glas men på hemsidan kan man finna att gummigolv också kan 
väljas. Om något av lysrören går sönder kan man lyfta upp sektioner av golvet 
och byta ut ljuset. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Jonas!Kirvall,!strateg,!kultur!&!fritidsförvaltningen,!Karlstads!kommun.!
Handledning!201503K10!

Figur&17&Lista&på&i&vilken&ordning&olika&sporters&linjer&skall&målas&i&en&idrottshall 
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Rörelsedetektorer/ teknisk idrott framför tv med mera  
Olika tekniker som gör idrott till en visuell upplevelse är om det utövas med hjälp 
av digital teknik. Kanske så kan stillasittande barn som spelar mycket dator 
tycka att det är roligt att idrotta om de ändå får fortsätta spela? 
Idag finns interaktiva tekniker som Nintendos Wii, eyetoy till Playstation och 
Kinect till Xbox med mera. För att kunna ta idrottandet hemma till en annan nivå, 
skulle hela vardagsrummet kunna vändas till en lekplats med hjälp av ett smart 
golv som fungerar som en stor touch-platta (Gajitz. 2015). 
 
En handbollsplan mäter 40x20 meter, på Dallas Cowboys stadium i USA finns 
en bildskärm som mäter 48 meter i bredd enligt Melin (2009). Skärmen är 
1058m^2 stor och väger 6 ton, kanske kan en skärm installeras med 
genomskinligt plastgolv över för att kunna idrotta på? Eller att klä in alla väggar i 
ett rum med bildskärmar för att spela sitt dataspel visuellt. 
Det är något som de gör i filmen Gamer (2009), där en spelare styr en krigande 
person i form av ett ”live tv-spel” framför en skärm. Skärmen är rund och ger 
spelaren en visuell upplevelse av sitt spel. Huvudkaraktären styr spelet genom 
egna rörelser som om han springer och skjuter i spelet själv. På detta sätt kan 
de data-spelande ungdomarna få röra på sig trots att de spelar sitt spel. 
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3.2.3 Sammanställning inhämtade data och kundönskemål från intervjuer 
 
Till intervjuer valdes användarna då det är de som använder hallen på det sätt 
som önskas. Den stakeholder map som gjordes ses i figur 18, där E betyder 
Externa intressenter och I betyder Interna intressenter av sporthallen. 
 

Intervjuerna hölls öppna där den intervjuade fick prata mest vilket gjorde att en 
öppen diskussion kunde hållas. Frågorna och de fullständiga svaren från de 
intervjuade finns i Bilaga B, Intervjuer 
 
Intervjuer innebandy  
Innebandytränare Ulrik och innebandyspelare David Snårelid intervjuades och 
tränar främst i Tingvallahallarna, Karlstad. Ulrik har även Fröding arena eller 
Frödingskolans gymnastiksal som träningshall vid vissa tillfällen. Med 
föreningen KAUIF spelar David i universitets sporthall. 
 
Dåligt i dagens hallar:  

• Halt golv pga. smuts eller parkettgolv 
• Många linjer från andra sporter 
• För lite läktarplatser till föräldrar 
• Avstånd mellan sarg och vägg 
• Rester från handbollsklister 

 
Bra i dagens hallar:  

• Specialutformade innebandyhallar – ej bygga sarg, ofta rent samt linje 
 

Figur&18&Stakeholder&map&över&sporthallens&interna&och&externa&intressenter. 
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Önskvärt:  
• så lite andra sporters linjer som möjligt 
• Ej bygga sarg 

 
Sargbygge: 5-6 personer bygger sarg på 5-10 minuter 
 
Ulrik har en vision på en framtida innebandyhall, vilket skulle kunna vara ett ut-rullbart 
golv genom knapptryck- för att få fram innebandygolvet. Hallen skulle vara tillämpad 
med jumbotroner där träningens höjdpunkter spelas upp efter varje träning och match, 
med kameror vid mållinjer etc. för tillträde av hallen finns en app, som också får tillgång 
till de mål och höjdpunkter som dagen åstadkommit. 
 
Intervjuer Gymnastik 
Tränare Marthina, Hammarö gymnastikförening 
Madelene, tränare för Karlstads Gymnastikförening 
För Karlstads Gymnastikförening ligger deras redskap alltid framme då de tränar 
på Våxnäshallen i Karlstad.  
 
Bra i dagens hallar 

• Redskapen framme, Våxnäshallen 
• Egen förvaring, djupsundshallen 
• Våxnäshallen har ett upphöjt etage där föräldrarna kommer en bit bort 

från träningsytan 
• Djupsundshallen - tiderna för olika idrotter har optimerats till att ligga i 

block 
• Med ombyggnationen stannar fler gymnaster kvar i högre åldrar – 

Hammarö gymnastikförening 
 
Dåligt dagens lösning 

• Risk för slitage av obehöriga, Våxnäshallen 
• Inga eller begränsade läktare 
• Lång tid för i-ordningsställning av dagens redskap, främst 

djupsundshallen 
• Ingen plats för matsäck eller utbildning 

 
Det kan ta upp till 25 minuter att ta fram och bort redskap i Djupsundshallen, trots de 
funktionella hoppgroparna 
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Intervjuer mattsporter – Jiujitsu samt Karate 
Intervjuerna hölls i de respektives träningslokal, de båda intervjuade var tränare 
för små föreningar. 
 

• Det kanske inte alls är önskvärt att dela hall med andra sporter. 
Småföreningar skulle kunna knuffas ut pga. ekonomi och för få 
träningstider ur en stor gemensam arena 

 
• Båda föreningarna har alltid sina mattor framme 
• Inga åskådarplatser (behövs ej för jiujitsu då de ej tävlar) 
• Viktigt att känna samhörighet 
• För karate är inte underlaget speciellt viktigt, de kan träna utan mattor 

hellre än att lägga tid på att ta fram dem. För jiujitsu är underlaget väldigt 
centrerat och hela mattor för träning är en viktig aspekt 

• Inredning som visar på sporten härstamning är önskvärt 
 

Intervju Paula Björkman, fastighetschef för Karlstads universitet 
Intervjun gällde Karlstad Universitets idrottshall som byggdes 2010. Paula fick 
prata fritt om universitetshallen då många av frågorna redan var besvarade 
eftersom hallen främst är för studenter och därför väl bekant för 
examensarbetaren.  
 

• Omklädningsrummen är placerade under sporthallen som en slump, 
något som i efterhand var väldigt smart då sluttningen i grunden kunde 
användas på ett bättre sätt. 

• Paula tror att smarta linjer för specifika sporter skulle förbättra hallen 
avsevärt, rullgolv har varit på tal men de är väldigt stora och otympliga 
trots att tanken är god.  

• Vid event som mässor används pappersark för att skydda golvet. 
• Läktaren utformades enkelt och billigt utan stolar för att kunna hålla nere 

kostnaderna. Under läktaren finns nu plats med förråd och förråd finns 
även i hörnen av hallen bredvid läktaren. Över de båda sido-förråden 
finns även en tom yta där man skulle kunna ställa bord och stolar eller 
hålla en liten servering vid större event.  

• Tillgängligheten i hallen är numer begränsad till de med passerkort, efter 
vandalisering från externa intressenter. 

 
Till sist berättar Paula om två tidigare hallar hon upplevde intressanta då de har insläpp 
av dagsljus som daglig ljuskälla, något som diskuterades vid bygge av universitets hall. 
De två tipsen har i efterhand lagts till under Benchmarking; Jönköpings sporthall samt 
en i Budapest. 
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3.3 Uppdragsspecificering 
 

Strukturen visar den prioritering som uppdragsgivaren valde. För detaljerad 
struktur över de ej valda delarna, se Bilaga C. 
 

1. Gymnastik+mattsport-del 
1.1 Redskap 

1.1.1 ställtider 
1.1.2 förvaring 

1.2 Planlösning 
1.2.1 olika golv 
1.2.2 redskap 

1.3 balkong/läktare 
1.4 Interaktion mellan andra sporter 

 
2. Interaktion mellan olika sporter och dess redskap 
3. Planlösning 
4. Redskap som produkter 
5. Bollsportsdel  

 
Fokus inom prioriteringen ligger i att komma på smarta lösningar som kan 
underlätta fram och bortplockning av redskap och olika underlag som finns för 
varje sport. Därför är problembeskrivningen fortfarande densamma: 
”Hur skall ställtiden kunna minskas i bytet mellan olika idrotter?” 
 
Den uppdragsbeskrivning som kom att ligga till grund för idéskapande 
formulerades: 
”Att utveckla inspirerande visionsförslag för utformandet av en sporthall med 
gymnastik och mattsporter” 
 
Tydligare avgränsningar genom gränssnitt, Gymnastik och mattsports-del: 
Problemet handlar om hur redskapen och golv etc. tas fram och bort, d.v.s. 
ställtiden för en idrott. Inte om hur ett förråd skall utformas eller hur det ser ut 
inuti. Läktare är också något som tas bort från projektets fokus.  
 
Gränssnitt 1: Mellan Tak och infästning 
Gränssnitt 2: Mellan vägg och infästning 
Gränssnitt 3: Mellan golv och infästning 
Gränssnitt 4: Konstruktion för enskilda produkter 
Gränssnitt 5: Layout/planlösning och konstruktion 
Gränssnitt 6: Mellan sporthall och förråd 
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3.4 Kravspecifikation 
 
I tabell 1 syns önskemålen för den fokuserade delen, då det är önskemålen som 
ligger till grund för de kommande delarna i rapporten. Eftersom projektets syfte 
är att ge en öppen vision och inte framställa en slutgiltig produkt är de krav som 
framställts endast vägledning för kommande projekt inom framtidens sporthall.  
 
Tabell 1 Önskemål från kravspecifikationen för gymnastik och mattsportsdel. 

Område Nr. Kriterie Krav Önskemål Vikt 
Redskap 1 Minska fysisk belastning  Ö 4 

 1.2 lösningen skall möjliggöra 
utövande för enskild sport 

 Ö 3 

 1.3 Redskap och mått bör följa 
måttbokens anvisningar 

 Ö 1 

      
Redskap 
-Ställtider 

1.1.1 Bör optimera ställtiden för fram 
och bortplockning av redskap 

 Ö 5 

 1.1.2 Skall vara utformad för maximerad 
användning av hallen tidsmässigt 

 Ö 5 

 1.1.3 Redskap bör undvika att skjuvas 
omkring för minskning av slitage 

 Ö 1 

      
 1.2.3 Redskapen skall aldrig kunna stå 

framme om de ej används 
 Ö 2 

      
planlösning 2.4 Skall vara utformad för maximerad 

användning av hallen tidsmässigt 
 Ö 4 

 2.5 Planlösning skall utformas så att 
träning kan utföras men också 
tävling  

 Ö 3 

 2.6 Bör finnas möjlighet att dela av 
mellan de olika sporterna 

 Ö 3 

 2.7 Bör äga utrymme för 
matrum/utbildnings rum 

 Ö 2 

      
Planlösning 
-olika golv 

2.1.1 Bör undvika interaktion med andra 
sporter i golv 

 Ö 3 

      
Planlösning 
- redskap 

2.2.1 Bör undvika interaktion med andra 
sporters redskap 

 Ö 4 

      
Interaktion 
andra sporter 

3.1 Bör undvika interaktion med andra 
sporters redskap 

 Ö 4 

 3.2 Bör finnas möjlighet att dela av 
mellan de olika sporterna 

 Ö 3 

 3.3 Bör undvika interaktion med andra 
sporter i golv 

 Ö 3 

 3.4 De olika idrotterna skall ej märka 
av varandra 

 Ö 2 
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Eftersom förstudien gjordes på det stora hela, skrevs tänkta krav och önskemål 
ned som gäller hallen generellt, innan kravspecifikationen specificerades för det 
prioriterade området. De krav som är uppställda är de önskemål som 
uppdragsgivaren hade i starten av projektet. Hela kravspecifikationen finns i 
bilaga C. 
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3.5 Idéskapande 
 
Nedan syns de delar som konceptgenereringen består av, vilket är 
Idégenerering samt dokumentering av idéer. 

3.5.1 Idégenerering 
 
Skisser tidiga idéer 
Urval från idéer som kommit upp under förstudien ses i figur 19, idéerna var 
främst på områden utanför den prioritering som gjorts under projektet. Idéerna 
finns, precis som alla andra idéer som kommit upp under idégenereringen, i 
bilaga D, Idébanken 

 

Figur&19&två&idéer&från&systematiska&metoden 
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Några befintliga lösningar syns i figur 20 och 21 , Det är viktigt att inga idéer sållas bort, 
även de som redan finns skall vara med i val av idéer senare i processen. 

Figur&20&Flexibelt&golv&precis&som&i&Tyresö&är&en&av&
idéerna&som&finns&med&för&idéval&till&modell 

Figur&21&förvaring&som&idag&är&också&en&idé&som&
redan&finns 
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Idégenerering med valda grupper 
De sätten att förvara på som kom fram under den första frågan ”På vilka sätt kan 
förvaring ske?” var, i hopslaget från båda genereringarna: 
 
Uppepå 
Hissa upp (3) 
Bakom dörr 
Stapla på varann 
Inte plocka bort/förvara 
I ett förrådsrum (x3), i anslutande förråd, i förråd på annan våning, förråd i annat hus 
hänga upp på vägg 
platå runt hallen 
luckor i form av vägg eller golv 
I en vagn, fickan, fordral, korgar, säckar, lådor(x4), påse, i taket, i en hög 
bakom gardin, skynke(x2), mobil vägg 
under; mattan, bänk, soffan, läktare, trappa, golv,  
på hyllor 
m.h.a färg - kamouflage, form – lura ögat 
I skugga (med ljus, vilseleda så att fokus blir på något annat) 
 
Alla idéer som kom upp under de olika delarna av idégenereringarna ritades 
och/eller skrevs upp på post-it lappar som ses i figur 22. 
 

43 olika idéer kom fram, där 10 stycken var utom projektets fokus och två 
stycken var tips för nya lösningar; titta på hur man gör på teater och 
lagerarbeten eller inom industrin. Idéer som var helt orealiserbara togs också 
bort samt de som liknade varandra slogs ihop.  
Tillslut hade 25 olika idéer kommit ut ur idégenereringen, som gällde hur man tar 
bort och fram redskapen i Mattsports och gymnastikdelen. 
 
 
 

Figur&22&Bild&från&idégenerering 
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3.5.2 Dokumentering/konkretisering av idéer 
 
Klustering 
Idegenereringarna såg ungefär likadana ut med båda grupperna och därför har 
resultaten sammanställts och den första gruppens idéer var med i klusteringen 
för den andra gruppen också. De områden som idéerna blev indelade i under 
klusteringen var Gömma, Hissa, Rullband, Drag, Robot, Hjul, Låda/vagn/hjul. 
Nedan (figur 23 och 24) syns idéerna under områdena Gömma och Drag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur&23&idéerna&under&klustret&gömma 
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Konkretisering 
Nedan i figur 25 och 26 syns två av de 25 idéer som konkretiserades. Samtliga 25 idéer 
finns i Idébanken, Bilaga D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur&24&Idéerna&under&klustret&drag 

Figur&25&konkretiserad,&kombinerad&idé&efter&
klusteringen!

Figur&26&konkretiserad&idé,&robotarm&som&
placerar&ut&redskap&där&de&skall&vara&
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3.6  Idéval 
 
Elimineringsmatris 
Då projektet inte har någon budget så bedömdes punkten ekonomi så att de 
som ansågs vara billigast fick ett plustecken. 
 
De koncept som fick minus i elimineringsmatrisen, tabell 2, togs bort till nästa 
urvalsmetod. Idéerna med minus kan mycket väl tillämpas där ingen annan 
lösning hittats. En eliminering i matriserna är alltså inte avgörande för fortsatt 
arbete utan kan ändå tas med i modellen eller i den framtida hallen. 
 

 
12 stycken idéer fick plus och därmed gick de vidare till nästa urvalsmetod.  
4 stycken idéer fick ? ; tre av frågetecknen är osäkra att kunna genomföras, de 
tas ändå med till nästa steg för att kunna få ett så bra resultat på nya idéer som 
möjligt till en framtida hall med kortare ställtider. 
 

Tabell&2&Resultat&av&elimineringsmatris,&de&bortvalda&idéerna&motiveras&med&kommentar&
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Relativ beslutsmatris 
För att få en subjektiv uppfattning om vilka idéer som uppfyllde 
kravspecifikationen bäst, gjordes en jämförelsematris som också kallas Pughs 
relativa beslutsmatris.  
Datumkonceptet var idé 19; Tyresös flexibla golv där redskapet göms under 
golvet. Idén anses som en bra lösning och det ansågs ansenligt att välja en 
befintlig lösning som jämförelsekoncept. Resultatet syns i tabell 3 och de 
kriterier som använts för bedömning ses i tabell 4 
 

 
 

 

Tabell&3&kriterierna&som&användes&i&jämförelsematrisen&

alterna'v
kriterie 19 2 4 5 7 9 11 14 15 17 18 22 23 24 25

1 O 4 4 + + O + + + O + + + +
1.1.1 4 O 4 + + + + O 4 O + + + +
2.2.1 4 O 4 + + O + O O O O + O O
1,2 O O O + + O + O O O O + O O
2,5 + + O O + O + + O O + O 4 O
2,6 + + O O + 4 + 4 4 O 4 + O O

2.1.1 + + O + + + + 4 4 + 4 + + O

summa<+ 3 3 0 5 7 2 7 2 1 1 3 6 3 2
summa<O 2 3 4 2 0 4 0 3 3 6 0 1 3 5
summa<4 2 1 3 0 0 1 0 2 3 0 2 0 1 0

ne>ovärde 1 2 43 5 7 1 7 0 42 1 1 6 2 2
rangordning 5 4 8 3 1 5 1 6 7 5 5 2 4 4
vidareutveckling ja ja nej ja ja ja ja nej nej ja nej ja ja ja

Table&3&Relativ&beslutsmatris&enligt&Pugh,&de&blå&markerade&är&de&idéerna&som&kanske&inte&är&realiserbara&men&innovativa.&
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Alla idéer som var med i matrisen går att läsa i tabell 5 där de bortsorterade 
idéerna är markerade mörkgrå. 11 idéer fanns kvar efter matrisen var klar, 
inkluderat de ljusgråa robot-idéerna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Några funderingar om utförande av olika idéer som uppstod under matrisen var: 
”Om hallen(den delen som ligger för fokus) delas upp för mattsport på en sida 
och gymnastik på den andra, skulle då en travers (idé 9 eller 15) störa 
gymnastiken för att komma till mattsporter etc” 
” Kommer rullbanden (idé 14) gå rakt igenom mattsporterna för att nå med en 
bock till gymnastiken?” 
 
Funderingarna tas med i utvecklingen av koncept och modell 
 

Tabell&4&Resultatet&av&jämförelsematrisen,&de&mörkgrått&markerade&idéerna&var&de&
som&fick&minus.&&
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3.7  Konceptspecificering 
 
I figur 27 syns sorteringen av idéer efter om de enskilt kan lösa fram och 
bortplockning av redskap eller om de måste kombineras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur&27&Sortering&av&idéer&efter&benägenhet&att&enskilt&lösa&uppdraget&eller&genom&kombination&
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Det första konceptet som gjordes visas i figur 28 och består av tre olika idéer för 
att minska ställtiden.  
 

1. Idé nummer 19 (som i Tyresö)- flexibelt golv används för gymnastikens 
landningsgropar.  
Över det flexibla golvet placeras mattsporter. 

2. Idé nummer 11 används för de stora dansvåderna som enligt besök i 
Djupsundshallen var tunga och otympliga. En dansvåd är 2x15 meter 
stor, dessutom rullas 14 stycken ut för fullstor yta.  

3. Tumblinggolv och gymnastikklossar hissas till specifik plats enligt idé 7. 
 
Konceptet underlättar fram och bortplockning av redskap samt minskad fysisk 
belastning, något som varit på tal om med gymnastikföreningarna och som finns 
med i kravspecifikationen. 
Vid användning av hallen ställer man in vad(vilka redskap och mattor) som skall 
användas, från en funktionspanel. Den valda idrotten/layouten tas då till största 
mån fram maskinellt. 

Figur&28&Det&första&konceptet&innehöll&tre&olika&idéer&för&att&minska&ställtiden&i&sporthallen 
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Koncept 2 innehåller en annan kombination av idéer än det första, i konceptet 
finns fyra idéer. Då så många idéer som möjligt önskades i modellen, valdes 
koncept 2 för utformning av modell. 
 

1. Precis som i koncept 1 är flexibelt golv med för att gömma 
gymnastikredskap som är integrerade i golvet. 

2. Hissning till specifik plats finns även detta koncept för tumblinggolv. 
3. Idé 18 gömmer genom det fällbara golvet, brottningsmattor istället för 

gymnastikredskap. 
4. Idé 14, redskapsrullband, underlättar fram och borttagning av tex 

gymnastikklossar som tidigare slitits genom släpning till rätt plats. 
 
Två fällbara golv samt två flexibla golv gör det möjligt för fler personer att utöva 
sin idrott samtidigt. Konceptet syns i figur 29. 
 

 

Figur&29&Ett&koncept&med&fyra&idéer&för&att&underlätta&omställningen&mellan&olika&sporter&
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Vid utveckling av modellen stöttes problem på så att ett tredje koncept 
utvecklades, se figur 30. De problem som upptäcktes finns att läsa i kapitel 3.5.1 
Modell.  
 
Det tredje konceptet innehåller 6 olika idéer plus tänkta platser för läktare, 
markerade med gröna streck i figuren. Läktarna är tänkta att vara flyttbara samt 
hopfällbara.  
 
Idé nummer 4 – förflyttning med hjälp av hjul är den enda idén som inte tidigare 
varit med i koncepten. Den innebär att de klossar(hårda mattor) som i huvudsak 
flyttas in och ut från förråd med hjälp av redskapsrullbandet, kan rullas till och 
från den plats de skall användas på. De hjul som klossar och madrasser fått 
applicerade kan fällas in när de nått sin plats för träningens eller tävlingens 
aktivitet. 
 

 
 
  
  
 
 

Figur&30&Skiss&över&det&tredje&konceptet&som&senare&blev&förverkligat&i&modell&
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För modellering av slutkonceptet behövdes en ritning, som ses i figur 31. 

 

Figur&31&Ritningen&som&användes&för&bygget&av&modell 
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Modell 
 
Skalmodellen byggd i Kapaboard i skala 1:100, syns i figur 32. Bollsporterna fick 
en yta av 55 x 50m och gymnastik + mattsporter 55 x 40m.  

Hur mycket bollsporternas linjer integreras med varandra i tänkt lösning med 
träning och tävlingsplan ses i figur 33. Observera att testet endast äger en 
sports linjer och inte 4-6 som en multihall ofta innehåller. 

 
 
 
 

Figur&32&Skalmodell&av&hela&hallen&i&skala&1:100,&mått&90&x&55&cm 

Figur&33&Handbollsplaner&illustrerat&med&bakplåtspapper,&mittenplanen&är&vid&tävling&då&
läktare&dras&ut&och&de&två&undre&planerna&gäller&vid&träning&utan&läktare. 
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Flexibelt och fällbart golv 
 
Den planerade idén för konceptet flexibelt/fällbart golv var att ha brottning under 
golvet. Efter test i kapaboard med mått på 12x12 cm som på en brottningsplan, 
fick idén överges enligt nedanstående text. 
Figur 34 visar ändå principen med brottningsgolv under det uppfällbara golvet. 
 

För att ha brottning under golvet krävs en stor längd på golv; 16 meter, där 4 
meter är för stabilitet vid uppfällt golv. Ett golv som är 16 meter långt skulle ge 
en höjd på uppfällt golv på nästan 8 meter i höjd, det vill säga att det blir rejäla 
krafter att lyfta samt att takhöjden i hallen inte räcker till.  
För att lösa den höga höjden av uppfällt golv kan man vika det i form av ett 
dragspel istället för dagens vikning. Man skulle också kunna hissa upp golvet 
med en travers från taket istället för med hydraulik under golvet som tar mycket 
djup, se figur 35. Alternativen adopterades inte till modellen då lösningen i 
modell med ett veck gav tillräcklig förståelse för funktionen. 

Figur&34&Brottningsgolv&under&det&uppfällbara&golvet&i&modul&för&modell 

Figur&35&tips&på&lösning&till&att&sänka&höjd&till&tak&för&uppfällt&golv,&samt&sänka&den&vikt&som&behöver&
lyftas&vid&de&flexibla&golven. 
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Eftersom lösningen med brottning under golvet inte fungerade, skapades här 
koncept 3 enligt tidigare kapitel. Konceptet inkluderar fortfarande de fällbara 
golven och därför vidareutvecklades lösningen för modellen enligt nedan. 
 
Till Judo och Jiujitsu dras golvet fram underifrån när man fäller upp för 
mattsporter, se figur 36. Enligt den iterativa metoden gjordes planen ej helt klar 
under golvet för Judo, på grund av den höga höjden enligt tidigare förklaring. 
Den sista metern av planen får byggas med hjälp av pusselbitar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att kunna erbjuda tävlingar i hallen behövs åskådarplatser som syns i bild 
ovan. Enligt figur 37 syns att läktarna byggdes efter mått på Fröding arenas 
teleskopläktare. Läktarna är tänkta att vara flyttbara teleskopläktare, för att ta så 
lite plats som möjligt när de ej används. 

Figur&36&Uppfällt&golv&med&Judo/jiujitsu&under&samt&flyttbara&läktare 

Figur&37&De&läktarna&som&byggdes&för&modellen&optimerades&efter&Fröding&arenas&teleskopläktare.&
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Rulle på väggen för matta 
För idé nummer 11 sattes 2 dansvåder in bredvid varandra för att visa principen. 
I modellen snurrar man på en pinne för att dra ut mattorna enligt figur 38. I 
verkligheten rullas mattorna ut med ett knapptryck; tänk överdrag över en 
simbassäng. 

I figur 39 syns de utdragna dansvåderna. 

 

Figur&38&Collage&på&utveckling&av&ut&rullbara&dansvåder 

Figur&39&Utrullade&dansvåder&från&rulle&på&väggen.&
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Redskapsrullband 
Hastigheten på ett redskapsrullband kan inte vara för snabb, och för gestaltning 
av rullbandet i modellen gjordes en växel av lego. Rullbandet spändes till ett 
motorhus, som syns i figur 40.  

Figur&40&Collage&över&bygget&av&rullband 
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Hissning till specifik plats - Tumblinggolv 
Tumblinggolven gjordes i kapaboard som målades svart och gult precis som de 
tumblinggolven som setts under projektets gång enligt figur 41. 

 
För rätt placering av tumblinggolven i modellen följdes den ritning som syns i 
figur 42. 
 

Figur&41&Test&av&olika&snöre&för&hissning&av&tumblinggolv&samt&svart&och&gulTmålade&kapaboard 

Figur&42&ritning&för&borrning&i&plastskiva&till&tumblinggolv 
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Bollsportssidan - linjer 
Linjerna gjordes som syns i figur 43 med hjälp av led.  
Det viktiga var att få linjerna underifrån och ej projicerade överifrån, eftersom 
spelarna i så fall kan skymma linjerna. 

Precis som lösningen i Tyskland så gjordes planen i en slinga som ses i figur 
44. I verkligheten behövs fler olika slingor för valmöjlighet av olika sporter men i 
modellen finns endast handboll. Eftersom innebandyns målgård och 
handbollens målgård gränsar över varandra var det svårt att avgränsa dem för 
den lösning som gjorts i modellen med tejpning för linjer och därför finns endast 
en handbollsplan i resultatet av modellen. 
 

 
 

Figur&43&Testning&av&olika&avstånd&för&led&att&bilda&linjer&

Figur&44&LED&belysningen&löddes&ihop&för&att&passa&för&handbollsplanen&
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Nedan syns de redigerade bilderna av resultatet på bollsportssidan, som skall 
ge tydligare uppfattning för den framtida sporthallen.  
Teleskopläktare är tänkta att användas vid tävling enligt figur 45, som dessutom 
retuscherats till en innebandyplan. Vid träning finns två upplysta planer och 
teleskopläktarna är infällda, figur 46. Inga andra linjer än den sport man valt att 
spela, syns i hallen. 

 
Figur 47 visar att läktarna är till för tävlingsplanen som ligger horisontellt över 
hallen enligt modellen, då tränings-planerna annars försvinner in under läktaren. 
 
 
 
 

Figur&46&hopfällda&läktare&för&träning&i&bollsportsdelen&Figur&45&utdragna&teleskopläktare&vid&tävling&på&
bollsportssidan&

Figur&47&Vid&träning&kan&ej&läktarna&vara&utdragna,&då&planerna&försvinner&
under&läktaren.&
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Figur 48 och figur 49 förtydligar konceptet med läktare och ändringsbara planer 
ännu ett steg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur&48&vid&tävlingar&gäller&en&bollsportsplan&och&tillgänglighet&för&
åskådare&finns!

Figur&49&Endast&linjer&för&den&valda&planen&lyser&upp.&Här&en&
handbollsplan&&
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Färdig modell 
 
Den färdiga modellen i sin storhet ses i figur 50. 

Figur 51 visar gymnastik med tumblinggolv samt en brottningsplan. 
 

 
 
 

Figur&50&Den&färdiga&modellen&i&sin&helhet&

Figur&51&sporthallen&fixad&för&träning&eller&tävling&i&gymnastik&samt&brottningsträning&
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3.7.1 Idébanken 
Idébanken innehåller alla de idéer som kommit upp under projektet, oavsett om 
de är realiserbara eller ej. Idéer från icke prioriterade områden finns att läsa 
efter de prioriterade idéerna. Idébanken finns i bilaga D. 
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4. Diskussion 
 
Då en sporthall har många delar som skulle kunna arbetas med formulerades 
uppdragsbeskrivningen öppet, vilket resulterade i en väldigt bred start I 
projektet. Därför gjordes intervjuer även med personer inom innebandy, något 
som senare avgränsades från. 
 
Om uppdraget från början avgränsats ännu tydligare och tillsammans med 
uppdragsgivare diskuterat ”vad som ryms inom ett examensarbete” hade den 
specificerade delen kunnat få ett än tydligare resultat.  
Samtidigt som prioriteringen gjordes väldigt sent i processen och projektet 
kändes tvetydigt, var vändningen det stora steget för både författaren och 
uppdragsgivaren. Resultatet ger fler tips och råd inför kommande projekt än ett 
tidigt avsmalnat uppdrag hade gjort. 
 
De områden som inte blev fokus i detta examensarbete blir istället områden som 
får förbättringspotential till framtiden. 
 
Intervjukandidater valdes utefter om de kommer att använda hallen på det sätt 
som önskas eller ej. En bättre stakeholder-map kunde dock ha utvecklats, den 
som gjordes i projektet gjordes för tidigt för att veta vilka som faktiskt var 
inblandade, något som kan vara bra till framtida koncept.  
Resultatet av intervjuerna var givande, då informationssökningen som låg till 
grund inför intervjuerna, stämde till största del då de intervjuade hann svara på 
de specificerade frågorna redan under de översiktliga, första frågorna som 
ställdes. 

Prioriteringen under kravspecifikationen var nödvändig för projektets tidsram, 
med motiveringen att hallen är tänkt att delas upp i två delar valdes att välja den 
delen som behövs mest arbete och utveckling för.  
Det kändes som att kravspecifikationen ej är fullt tillämpbar för ett visionsprojekt, 
eftersom alla idéer skall vara lika värda. En kravspecifikation kan fungera som 
bra hjälp till senare arbete med hallen och då kan dessa krav ligga som grund 
för en mer genomarbetad kravspecifikation. 
 
Idégenereringens frågor kunde ha definierats bättre, med fler fokuserade frågor 
för fler styrda idéer. Det var bra att ha idégenerering tillsammans med 
uppdragsgivaren då det gav dem en helt annan syn på projektet än vad som 
funnits innan.  
 
Det visade sig vara svårt att till elimineringsmatrisen bestämma huruvida idéer 
var realiserbara eller ej. Då projektet utförs på idénivå med en framtid kanske 10 
år framåt, finns ännu inte den teknik som i framtiden kommer att vara möjlig eller 
inte. Precis som med kravspecifikation känns inte matriser som den bästa 
metoden för val av idéer. Färre och färre idéer trillade ut som det ska, men 
matrisen passar bättre för koncept.  
Då projektets fokus ligger på inspiration är det är viktigt att ha kvar alla de sorter 
av idéer som kommit upp, realiserbara eller inte. 
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För Pughs relativa matris var jämförelsen mot datumkonceptet svårt, då det inte 
fanns just koncept, utan lösa idéer. Om datumkonceptet istället hade varit 
”dagens lösning” skulle alla svaren blivit positiva, då dagens lösning anses vara 
ett problem. De två matriserna uppfyllde ändå sin betydelse, att sortera bort 
idéer. 

Genom det iterativa modellbygget att testa konceptet praktiskt kunde fel i 
konceptet hittas, varför ett nytt koncept fick utvecklas för att kunna fungera i en 
sporthall med 7 meter i tak. Det var just vid utveckling av det flexibla golvet som 
vikten av modellbygge märktes.  
För att kunna lösa det högt uppfällbara golvet skissades andra lösningar som 
gör att brottningens och andra stora mattor ändå kan få plats trots begränsad 
takhöjd. 
Utan att ha testat lösningen i modellen hade konstruktionen kunnat påbörjas för 
att sedan märka att lösningen inte alls fungerar som den ska. Modellen kan 
därför ha sparat miljoner med pengar samt massor av tid genom att ”testa att 
göra fel” tidigt i processen istället för i produktion. 
 
Något som önskats att göra i modellen var en balkong som sträcker sig runt hela 
hallen. Balkongen skulle hjälpa till så att föräldrar inte kan störa i träningen men 
också för att kunna se hela hallen och därmed bli imponerad av Sveriges 
häftigaste sporthall, belägen i Karlstad.  
Konceptet anses underlätta fram och bortplockning av redskap samt ge minskad 
användning av kroppen ergonomiskt sett. 

Något som inte diskuterats under projektet är hur schemaläggningen av hallen 
skall göras, något som skulle minska ställtiderna i sig. Till exempel kan de olika 
träningsformernas träningar ligga i block, för att däremellan slippa ta fram och 
bort redskap.
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5. Slutsats 

Projektet hade tre mål; minskade ställtider mellan sporter, en modell som 
visualiserar idéer för en framtida flexibel sporthall samt en idébank som visar 
alla de idéer som kommit upp under projektet. 
Målen är enligt uppdragsgivaren uppfyllda och många förslag för vidare 
utveckling finns nedan. 
 
Med en bred utgångspunkt i förstudien men en avsmalnande idé och 
konceptgenerering kunde ett vitt idéspektra lämnas åt vidare inspirationsprojekt 
till Karlstads kommun. Projektet kan med gott samvete lämnas över till 
uppdragsgivaren och även ett flertal nya utvecklingsprojekt inom samma 
område som uppkommit under projektets gång. Författaren lämnar över en 
rapport som visar på hur viktigt modellbygge är och hoppas att detta kan föras 
vidare inom kommunala arbeten i framtiden. Även intervjuerna gav mycket 
värde till projektet, då det är användarna av produkten som är det viktigaste i 
hela sporthallen. 
 
Arbetet har följt produktutvecklingsprocessen och genom benchmarking och 
intervjuer har modellen utvecklats till behovet efter användarnas önskan. Den 
inspiration som kommunen önskat sig anses uppfyllas genom modell och 
idébank. 
 
Rekommendationer för framtida arbete följer nedan: 

i. En studie över energi och miljö behöver tillämpas inom framtidens 
sporthallar. Från benchmarkingen kan man finna hallar som släpper in 
dagsljus istället för att använda energi i form av belysning under dagtid. 

ii. Exteriörer och entréer skall kännas välkomnande och kunna locka fler 
personer till kommunen. 

iii. Omklädningsrum, matsals och utbildningsrum behöver finnas och har 
önskats av användarna.  

iv. Bollsportsdelen kom utanför fokus i detta projekt, i den delen finns många 
olika produkter att utveckla, till exempel en smart lösning för att bygga 
sarg.  

v. Linjelösningen är också det ett förslag till projekt för utveckling. 
 
Syftet var inte att göra en konstruktionsklar sporthall och därför är de idéer och 
sammanslagna produkter som materialiserats i modellen och idébanken upp till 
uppdragsgivaren att realisera. Resultatet som kommit fram behöver verifieras för 
att kunna vidareutvecklas och för att veta vad användarna tycker om de 
lösningar som tagits fram i modell och idébank behöver kundupplevelsen testas.  
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Projektplan 
 

1 Bakgrund  
 
Projektet har startats på uppdrag av Karlstad Kommun, då de upplever brist av 
en flexibel sporthall som kan användas på maximerad tid/dygn. 
Det finns idag för få mötesplatser för barn och unga, även fall många unga idag 
ofta sitter uppkopplade inomhus, önskas fortfarande sporter att utöva. De 
idrottshallar som finns idag är inte flexibla nog för att kunna hålla de sporter som 
önskas eller de behov som dagens ungdomar har. Sporthallar används inte 
speciellt många timmar under en dag, och därför behöver en tanke läggas på 
hur man skall förbättra användningstiden. 
Det finns några tidigare lösningar på problemet som skall tas hänsyn till och de 
olika sporterna som skall hållas i hallen har olika gränssnitt. 
Till förfogande till projektet finns en sporthall som är tänkt att byggas om, 
Våxnäshallen i Karlstad. Tanken är att dela hallen i två delar genom en 
permanent vägg. Uppdelningen ger då två stycken hallar som blir för gymnastik i 
den ena och den andra delen används för bollsporter. En idé från Kommunens 
sida finns att göra en upphöjd våning i gymnastikdelen där matt-sporter skall 
kunna hållas. Uppdelningen skulle i så fall utmynna i tre stycken olika sport-
områden.  
 
Kurs-PM och Bilaga från uppdragsgivaren finns för tydligare bakgrund (Se 
bilaga 1: Kurs-PM och Bilaga 2: Förstudiebeställning) 
 

1.1 Problemformulering  
 
Problemformuleringen lyder: 
”Hur kan en idrottshall utformas med maximalt antal funktioner för att ge en 
maximerad användnings-tid? ” 
 

1.2 Syfte  
 
Med detta projekt skall det framställas en detaljerad idébank för att möjliggöra 
skapelsen av en flexibel sporthall. Syftet är att i framtiden kunna bygga en 
sådan flexibel sporthall i Våxnäshallen, Karlstad.  
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1.3 Mål  
 
Målet med projektet är framställa en grundlig idébank med tillhörande 
dokumentering för en multifunktionell sporthall i Karlstad. Sporthallen skall locka 
fler ungdomar att röra på sig och den skall kunna rymma 1500-2000 åskådare. 
För att kunna maximera användningstiden av hallen skall arbetet fokuseras på 
att minska ställtiderna emellan de olika sporterna. 
Projektet skall mynna ut i en prototyp i miniatyr med begränsat val av produkter 
och funktioner. Projektets avslutas den 25e-26e maj med utställning på 
Karlstads Universitet och dokumenteras i en slutrapport som lämnas in den 21a 
maj. Den Praktiska delen av projektet skall vara klart den 20 april då resten av 
tiden läggs på presentationsmaterial och rapportskrivning. En given area finns 
för projektet för att kunna göra en realistisk lösning, Idrottshallen i Våxnäs, 
Karlstad. 
 
Konkretiserade mål: 
Mål 1. En idébank för skapandet av framtidens multifunktionella sporthall  
Mål 2. En prototyp på planlösning för sporthallen i miniatyr på tänkt lösning för 
en sporthall. 
Mål 3. Ställtiden mellan olika sporter skall bli minskat 
 

1.4 Gränssnitt  
 
Till projektet behövs olika gränssnitt för att sedan kunna avgränsa. 
Gränssnitt 1: Infästning i tak, inklusive armatur 
Gränssnitt 2: Vägginfästningar  
Gränssnitt 3: Infästningar i golv 
Gränssnitt 4: Konstruktion för enskilda produkter 
Gränssnitt 5: Layout/planlösning och konstruktion 
 

1.5 Avgränsning  
 
Då utvecklingsarbetet av en sporthall är enormt stor, behövs tydliga 
avgränsningar. Projektet är tänkt att endast handla om utveckling innanför 
ramarna om sporthallen, det vill säga endast där idrott utövas. 
 
Konkretiserade avgränsningar: 

• Projektet omfattar endast de ytor där idrott utövas 
• Omklädningsrum och entréer lämnas till senare konstruktion 
• Prototypen visar den planlösning och design av sporthallen som kan 

möjliggöras för flest sporter, utan specifik funktionsnedsättning eller 
användarvänlighet. 
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• Hållfasthetsberäkningar tas inte med i projektet mer än att lösningen skall 
vara realiserbar 

• Instruktioner/användarmanualer för viss mekanik inom hallen framtas ej 
• Energiförbrukning och hållbarhet ur miljösynpunkt räknas inte ut 
• De produkter som får nya lösningar görs ej konstruktionsklara utan 

stannar på idé-nivå. 
• Projektet kommer inte att mynna ut i någon budget för en framtida 

sporthall 
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2 Organisation  
 
Jenny Ferngren, projektledare 
signalhornsgatan 68 
65634 Karlstad 
+46739515448 
ferngrenjenny@hotmail.com 
 
Johan Eileryd, Handledare, Karlstads Universitet 
0709-387106 
johan.eileryd@gmail.com 
Anders Holmquist, Uppdragsgivare, Karlstad Kommun 
Utvecklingschef 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Karlstads kommun 
651 84 Karlstad 
 
Tel. 054-540 25 20 
mobil: 070-001 89 57 
anders.holmquist@karlstad.se 
 
Jonas Kirvall, Uppdragsgivare, Karlstad Kommun 
Strateg 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Karlstads kommun 
651 84 Karlstad 
 
Tel. 054-540 24 31 
jonas.kirvall@karlstad.se 
 

3. Projektmodell  

3.1 Faser  
 
Projektets olika moment delas in i faser som sedan delas in i mindre moment 
enligt(Eriksson. M. Lilliesköld. J 2005). Faserna visar arbetsmoment som kan ses 
i WBS-dokumentet (Se bilaga 3: WBS-schema). Projektet har tre huvudsakliga 
faser som är förstudie, genomförandefas och avslutningsfas. 
 

3.2 Milstolpar  
 
För att säkerställa att tidplanen följs och samtidigt hålla uppdragsgivaren 
kontinuerligt informerad om den pågående processen upprättas milstolpar, 
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också kallat ”tollgates” vid avslutandet av olika faser eller viktiga vägskäl enligt 
(Johannesson 2014). Dessa är uppställda med datum för att säkerställa att 
uppgiften blir klar i tid (reserverat för ändringar tills projektplanen är godkänd 
och förstudien påbörjas) enligt nedan:  
 

• Projektplan 2015-02-02 
• Kravspecifikation 2015-03-19  
• Inlämning metodikkapitlet 2015-03-24 
• Godkännande av koncept 2015-03-31 
• Delredovisning 2015-04-09  
• Slutfinish 2015-04-20  
• Rapportgranskning 2015-05-05  
• Presentation och utställning 2015-05-25 
• Opponering 2015-06-01 

 
Projektplan – Skall följas som en vägvisning som projektets tidsplan, 
dokumentet är aktivt det vill säga att vissa ändringar kan ske under projektets 
gång. Vid större ändringar krävs godkännande från uppdragsgivaren 
Kravspecifikation – En tydlig dokumentation av kraven för att leva upp till 
uppdragsgivarens förhoppningar av projektet och projektets mål 
Inlämning metodikkapitlet – För att säkerställa att rapporten har påbörjats, en 
kontroll av den akademiska biten av projektet 
Godkännande av Koncept – När koncept har valts genom lämpliga metoder 
skall uppdragsgivaren och handledaren godkänna detta för vidare arbete 
Slutfinish – Skisser sammanställs och resulterar i ett färdigt koncept med 
detaljerade beskrivningar, CAD görs möjligtvis. Prototypmaterial framställs.  
Rapportgranskning – Uppdragsgivaren granskar rapporten och innehållet för 
senare inlämning och examinering. 
Presentation och Utställning – hålls på Karlstads universitet för att kunna 
examinera studenten 
Opponering – slutskedet av projektet där studenten examineras 
 

3.3 Grindar 
 
De milstolpar som satts ut fungerar även som grindar, där godkännande från 
handledare och uppdragsgivare skall tillkännages. Milstolparna visas med tjock 
text i Gantt schemat (Se Bilaga 3: Gantt). Ett Gantt schema visar på hur de olika 
momenten i projektet hör ihop och hur de ligger i tidsplanen för 
projektet(Eriksson. M. Lilliesköld. J 2005). 

3.4 Projektrutiner 
 
Arbetet utförs på lämplig plats på halvtid första hälften av projekttiden och 
fortsätter därefter på heltid. Arbetsplatsen är antingen Universitetet eller på 
kontor hos uppdragsgivaren för en tätare kontakt inom projektet.  
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Kontinuerliga pulsmöten hålls per vecka med handledare på universitetet för att 
följa upp projektet och diskutera eventuella frågor som uppstår. Frånvaro med 
kort varsel meddelas på mail till handledaren. Planerad frånvaro meddelas 
muntligt eller via mail i god tid så att planering kan ske utefter detta.  

5. Riskbedömning  
 
En riskbedömning har gjorts med avseende på de problem som kan uppstå 
under projektets gång. Till problemen uppstår konsekvenser därefter en 
tankegång hur problemet skall kunna lösas. Nedan finns de mest allvarliga 
riskerna som bedömts utifrån en FMEA riskanalys (Johannesson 2014) (Se 
bilaga 4: FMEA). 
 
Otydligt mål innebär att resultatet inte blir så bra som förväntat 
En ofullständig förstudie resulterar i bristfälligt resultat 
En underskattad arbetsbörda resulterar i överskriden tidsplan och därefter att 
projektet inte blir klart i tid. 
Tidspress kan också bero på dålig planering av projektet eller pga. sjukdom 
vilket resulterar i ett sämre resultat och svårt att hålla tidsplanen 
Oförutsedd dataförlust innebär om-arbete och att inte projektet blir klart i tid. 
Misskommunikation kan ske mellan uppdragsgivare och student eller 
handledare och student och kan leda till inkorrekt rapportering, dåligt resultat 
eller låg förståelse för problemet. 

6. Dokumenthantering  
 
Dokumenthantering sker på Dropbox och USB-minne. Strukturen på 
dokumentationen sker i mappar efter de arbetskategorier som hör projektet till. 
Analoga dokument sparas i lämplig mapp samt skannas in och sparas i avsedd 
mapp i Dropbox och därefter USB. 
Dokumenten namnges med projektets namn + dokumentets innehåll + 
studentens namn. 
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Bilaga 1: Kurs-PM 

  

                                                                     2015-01-13 
                 KursPM 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design 
MSGC12, kurskod 23675 – vt. 2015 - 22,5 hp 
Ur kursplanen: 

Kursens syfte är att studenten skall: 
- tillämpa ett ingenjörs- och industridesignmässigt arbetssätt i ett produktutvecklingsprojekt, 
eller ett produkt- och tjänsteutvecklingsprojekt. 
- utföra ett självständigt arbete och presentera detta skriftligt och muntligt samt genomföra 
en kritisk bedömning av andras arbeten. 
 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 
- identifiera, formulera och avgränsa problem 
- tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studietiden, på problem inom det 
valda området 
- självständigt planera, genomföra och dokumentera ett produktutvecklingsprojekt eller 
produkt- och tjänsteutvecklingsprojekt 
- på ett målgruppsanpassat sätt presentera resultatet skriftligt och muntligt 
- dokumentera den egna arbetsinsatsen i en rapport enligt ingenjörsmässig och vetenskaplig 
praxis 
- granska och ge synpunkter på produktutvecklingsprojekt eller produkt- och 
tjänsteutvecklingsprojekt samt kunna bedöma motsvarande synpunkter på eget arbete. 

Kursen innehåller: 
- handledning 
- delredovisning 
- slutredovisning 
- utställning 
- opponering på annan grupps projektrapport. 

Examination 
Examinationen sker genom obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i delredovisning, 
slutredovisning, opponering, examensutställning samt att arbetet dokumenteras i form av 
skriftlig rapport. 

För godkänd examination krävs: 
 
- Godkänd projektplan 
- Projekt av tillräcklig omfattning (motsvarande 22,5 hp) 
- Närvaro och genomförd delredovisning 
- Närvaro och genomförd utställning då designmomenten bedöms 
- Närvaro och genomförd slutredovisning i anslutning till utställningen 
- Fullständig slutrapport inlämnad i tid till respektive opponeringstillfälle 
- Godkänd opponering och inlämnad opponeringsrapport 
- Kompletterad rapport efter opponering inlämnad 3 veckor efter opponeringstillfälle på It´s 
med kommentarer och svar på framkommen opponering. 
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Bilaga 2: Förstudiebeställning 
 

 

  Sid 
13(138)   

 
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 
Karlstad 2014-11-26 
Anders Holmquist 
 

Förstudiebeställning 
Beställarens beskrivning av 
bakgrund, mål och syfte för 
förstudien – kopplat till vision, 
strategisk plan, verksamhetsmål 
och värdegrund. 
 
 

 
Bakgrund och syfte med det tänkta projektet 

Bakgrund 
Behovet av mötesplatser för barn och unga är stort men utformningen av dessa 
platser har förändrats. De traditionella spontanidrottsplatserna och 
fritidsgårdarna minskar och mötesplatser på internet utvecklas hela tiden. Trots 
den kraftiga ökningen av ungdomars tid online så finns det ett stort behov av 
fysiska mötesplatser. Detta behov finns både utifrån ett folkhälsoperspektiv och 
från ungdomarna själva. Det ska finnas en flexibilitet i utbudet och en möjlighet 
att utföra aktiviteten efter behov och tid. Ledtiderna mellan det uppkomna 
behovet och utförandet minskar hela tiden i takt med att de tekniska lösningarna 
som visar tillgängligheten blir fler och fler. 
I kommunen finns idag relativt många anläggningar för spontanidrott och 
kommunen försöker att möta medborgarnas förändrade motionsvanor. Men med 
en ökad flexibilitet både när det gäller utformning, innehåll och öppettider av nya 
hallar så kan dessa nya vanor mötas till än högre grad. Kartläggning i andra 
kommuner visar att nya hallar som byggs följer samma traditionella mönster 
gällande utformning som de senaste 10-20 åren. De stora förändringarna ses 
främst i utvecklingen av sidoutrymmen, profilering mot vissa idrotter som är 
starka på orten samt energisparande åtgärder för drift av anläggningarna. 
Det efterfrågas mötesplatser för olika aktiviteter och här har sporthallarna en 
viktig funktion att fylla. Sporthallarna fungerar redan idag som mötesplatser för 
ungdomar. Men med en mer flexibel lösning på sportahallens uppbyggnad så 
går det att utnyttja hallen för fler aktiviteter och under en utökad del av dygnet.   
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Aktuell forskning gör gällande att ungdomar vill ha ställen att hänga på och att 
en modern utformad sporthall med sådana biutrymmen kan vara en modern 
mötesplats. 
Majoriteten av de befintliga anläggningarna är idag byggda för ett fåtal 
bollidrotter och behovet att anpassa dessa äldre hallar till nya idrotter ökar. Över 
tid så pågår det också förflyttningar av deltagare mellan idrotter och dessa nya 
behov är svåra att ta hand om i dagsläget. För att tillgodose sådana 
förflyttningar av utövare samt att ha en flexibilitet för nya inomhusidrotter bör nya 
hallar vara av multifunktionstyp.   
 

Mål och syfte 
Syftet med utredningen är att hitta nya lösningar för mer flexibla sport- och 
idrottshallar. Med flexibel lösning menas här en hall som kan användas av flera 
idrotter av med olika förutsättningar. Vi söker också lösningar som gör att hallen 
kan användas för spontanidrott på obokade tider, gärna dygnet runt. Detta skulle 
innebära att utnyttjandegraden för kommunens sporthallar skulle öka.  
Effektmålet med ett lyckat projekt är att Karlstad kommun kan ta fram en ny 
typhall för sin inomhusverksamhet.  

Förväntat resultat och arbetssätt  

Ungefärlig tid för det tänkta projektet 
Förstudien beräknas vara klar 30 april 2014?? 

Beställare av projektet 
Anders Holmquist och Jonas Kirvall, kultur- och fritidsförvaltningen på Karlstad 
Kommun 

Projektledare 
Jenny Ferngren, Karlstad Universitet 

Krav på dokumentation och presentation av förstudien 
Utredningen skall dokumenteras skriftligen och redovisas för beställarna, 
ledningsgruppen och nämnden på Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Ungefärlig budget 
I dagsläget finns det ingen budget tillsatt för utredningen. 

Krav och avgränsningar 
Projektet skall visa på en modern och flexibel sporthall. Hållbar både när man 
ser på material, energiförbrukning, återvinning och utnyttjande. Hallen skall vara 
en mötesplats som inspirerar till rörelse och spontanidrottande. Aktuella idrotter 
som kan samsas i en sådan hall kommer att specificeras i samtal med 
projektledaren. 
Som avgränsning ser vi att Sporthallen ska minst vara en spelyta på 20x40 
meter och det ska finnas läktarkapacitet på minst tre sidor av hallen. En bra hall 
att utgå ifrån är friidrottshallen på Våxnäs, Karlstad. 
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Beroenden till andra projekt 
I dagsläget finns det inga beroenden till andra projekt. Men då det planeras 
många nya sporthallsprojekt i Karlstad kommer utredningens resultat att vara av 
intresse för dessa framtida projekts utformning.  

Krav på arbetssätt och organisation 
Utredningen kommer att utföras av Jenny Ferngren på Karlstad Universitet med 
stöd av Anders Holmquist och Jonas Kirvall på kultur- och fritidsförvaltningen på 
Karlstad kommun. Regelbundna avstämningsmöten skall hållas mellan utföraren 
och beställaren. Den akademiska ledningen av projektet står Karlstad 
Universitet för. 

Resultat 
Projektet ska presentera ett eller flera förslag på moderna och flexibla sport och 
idrottshallar. Samt en ungefärlig budget för att bygga sådan hall.  
Utredningen skall dokumenteras skriftligen och redovisas för ledningsgruppen 
och nämnden på Kultur- och fritidsförvaltningen. 
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Bilaga 3: WBS-schema 
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Bilaga Intervjuer och Studiebesök 
 

Innebandyintervjuer 
Vad är det som är dåligt i dagens hallar för er verksamhet? 
Vad är bra? – tänk belysning, golv, verktyg/material/utrustning ni använder 
Varför är det bra med en separat sporthall för er? 
Vad förväntar du dig av en hall för innebandy? 
Hur kommer innebandyn arena se ut och fungera i framtiden? 
 
Specificerade frågor om sarg-bygge: 
Hur fungerar bygget av sarg hos er? 
Hur lång tid tar det, hur många är ni? 
 
Skulle det vara värdefullt för er, om sargen kunde bygga sig självt? 
 
Innebandytränare för Karlstads IBF, Ulrik Tierp 
Ulrik har besökt många olika hallar och anläggningar inom innebandyn och har 
själv två söner som spelar innebandy.  Karlstad IBF som Ulrik är ledare för 
tränar främst i Tingvallahallarna, Karlstad, som är en hall fokuserad på 
innebandy. Ibland tränar de också på Fröding arena eller i Frödingskolans 
gymnastiksal. 
 
Intervjun inleddes med frågan om vad som upplevs dåligt i hallar idag och det 
som främst kom fram var skötseln av hallarna; många är så skitiga att hela 
upplevelsen blir dålig och att spelarnas hälsa riskeras. I träningshallar där 
skolidrott utövas under dagarna kan golvet vara så dammigt att det blir halkigt.  
Något som fattas i många hallar är möjligheten för föräldrar att komma och titta, 
det vill säga inga läktarplatser. Hallarna är ofta för små överlag och om hallen är 
för liten kan det bli risk att spelarna kraschar in i en ribbstol då ytan mellan sarg 
och vägg är för kort. Om det finns för många linjer i en hall så kan det bli rörigt. 
 
Ulrik säger att de hallar som är bra är de fullstora hallarna och självklart de som 
utformade för endast innebandy. Då slipper man rester från andra sporter som 
tex klister från handboll. En annan sak är att det bara finns linjer för innebandy i 
en specialutformad hall, vilket gör att sporten känns viktigare och inte som något 
i mängden av 5 andra sporter som i en vanlig, delad idrottshall.  
Kanske så skulle golvet kunna rullas ut genom ett knapptryck istället för att ha 
en helt specialdesignad hall. 
 
En bra arena är den som sköts ordentligt och är ren när man kommer dit, sargen 
skall gärna redan vara byggd och det skall finnas en bra ljudanläggning.  
I en optimal hall får man ut mer än bara match, den ger en upplevelse.  
Därefter diskuterades också framtidens innebandyarena, vilket Ulrik redan varit 
inne och touchat på men han lade till en vision om sensorer vid målen och 
jumbotroner som visar playbacks på mål och som visar höjdpunkter i pauserna. 



Bilaga&B:&Intervjuer&
Jenny&Ferngren&

& 7&

Hallen fås tillgång till genom en app där man säger till att man kommit dit och då 
låses dörren upp om man bokat tiden, etc. I appen skall man också kunna se de 
höjdpunkter som fanns under träningen eller de missar som gjordes. 
 
För att knyta till just innebandy så frågades frågor specifikt om sarg och hur eller 
om de bygger sargen själva. Svaret blev att tränare och föräldrar hjälps åt att 
bygga sargen, och vid vissa tillfällen får spelarna hjälpa till. Det brukar vara 5-6 
personer som bygger och det tar ca 10 minuter.  
En sarg som är självbyggande vore en stor önskan och en förbättring för 
innebandyn. 
 
Till sist frågades om motivationen hos ungdomar att fortsätta idrotta även i högre 
åldrar, och Ulrik tror att skolan tar för mycket tid samt att styrketräning börjar bli 
roligare i högre åldrar. Han funderade på varför tjejer ofta slutar tidigare än killar 
och det finns betydligt mindre flick-lag än pojkar. Många tjejer tittar på killarnas 
träningar medan killarna inte alls är intresserade av att titta på tjejernas. 
 
Intervju med David Snårelid, spelare i Karlstad IBK och KAUIF som 
han också arbetar för.  
Karlstad IBK tränar främst på tingvallahallarna, Karlstad.  
David anser att det som är dåligt i dagens hallar är ett halt golv, det upplevs 
främst vid parkettgolv. Hallar som är gjorda för många sporter tex handboll 
innebandy och fotboll ger trubbel för de som inte önskar klister på golvet som 
handbollen lämnar efter sig.  
I en drömvärld så har man så lite andra linjer än innebandy som möjligt, menar 
David också, då fler sporter ger fler linjer.  
 
Ofta har hallarna byggts med för lite utrymme mellan sarg och vägg vilket ger 
större risk för skador om man hamnar utanför sarg eller dåligt med utrymme för 
avbytarbänk. 
 
Något bra med hallar är om det finns många så att tillgängligheten blir bättre och 
avståndet mindre. Tingvallahallarna som David spelar innebandy i har bra ljus 
och omklädningsrummen är väl godkända, luften är också viktig och ibland 
upplevs dålig luft.  
 
Som tidigare redan nämndes var linjerna, att  specialbyggd hall är att föredra 
med endast innebandyns linjer på golvet, inget klister och en sarg som behöver 
byggas. En specialdesignad hall är också lättare att underhålla i både utrustning 
och städning. 
 
David tror inte att innebandyspelare är speciellt kräsna i vad som förväntas när 
man kommer till en hall, en skalenlig helst fullstor plan med bra belysning är de 
viktigaste förväntningarna. 
Framtidens hallar skall ha stort utrymme mellan sarg och vägg och det skall 
finnas läktare som erbjuder platser för en stor publik. Fler hallar behövs. 
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Vad gäller de specificerade frågorna om sarg så bygger de sargen själva när 
han spelar med division 5 men inte i division 2. Det brukar ta 4-8 minuter. 
Självklart önskas en självbyggande sarg då träningstiderna endast är 1 timme 
och då viktig läggas på annat än att bygga och riva sarg. Det är något som 
David tänkt på tidigare att det är konstigt att en självbyggande sarg/enkel 
lösning inte kommit ännu. 

Gymnastikintervjuer 
Vad är det som är dåligt i dagens hallar för er verksamhet? 
Vad är bra? – tänk belysning, golv, verktyg/material/utrustning ni använder, 
tillgänglighet av hall 
Varför är det bra med en separat sporthall för er? 
Vad förväntar du dig av en hall där gymnastik skall utövas? 
Hur kommer framtidens gymnastikanläggning se ut? 
 
Specificerade frågor om redskap för gymnastik: 
Hur fungerar uppsättning av redskap för er? 
Hur lång tid tar det, hur många är ni? 
Hur förvaras era redskap idag? 
Varför skulle det underlätta om redskapen på något sätt togs fram automatiskt? 
 
Intervju med Marthina, Hammarö gymnastikförening 
Marthina började intervjun att tala fritt om den hallen de utövar in verksamhet i 
idag, Djupsundshallen på Hammarö utanför Karlstad som nyss blivit ombyggd 
för att kunna hålla gymnastiken där. Gymnastiken har fått en egen del i hallen 
där de har sina hoppgropar vilka äger trapetser och mattor. En av mattorna är 
höj och sänkbar medan den andra sitter fast. De har ett speciellt golv som kan 
användas för dans då de fått speglar på väggen. För att kunna ha dans i den 
stora hallen där bollsporter annars utövas, finns stora rullar som fungerar som 
dansmattor som rullas ut manuellt.  
 
Marthina tycker det är synd att inte alla redskap får stå kvar ute efter deras 
verksamhet är slut för dagen, och skulle ha önskat att en skumgrop hade gjorts, 
en skumgrop ger möjlighet till fler olika grenar inom gymnastiken. I Växjö – 
daxjögymnasterna- har en sporthall som är deras förebild.  
 
I djupsundshallen fattas ett rehab utrymme där man kan ha styrketräning, alltså 
som fungerar som ett gym. Också skulle ett matrum önskas eller ett slags mötes 
rum eller utbildnings rum. Många unga kommer till hallen direkt efter skolan och 
behöver någonstans att kunna sitta i lugn och ro och äta sin mat, det skulle 
också stärka gemenskapen vilket är väldigt viktigt, säger Marthina.  
 
Djupsundshallen är bara till för träning då läktaren är minimal och därför kan det 
vara tråkigt för föräldrar att följa med på de ungas träningar. I hallen finns inga 
lianer och romerska ringar och därför kan inte skolidrott utövas i hallen och inte 
heller vissa gymnastiska övningar.  
Som ledare har Marthina många idéer för utveckling av gymnastiken och även 
för dansen, där det är viktigt att få se själv vad det är man gör för fel i sina steg 



Bilaga&B:&Intervjuer&
Jenny&Ferngren&

& 9&

eller rörelser. Därför skulle tv-skärmar med kameror vara perfekt för dem, när 
det inte är möjligt att som för bollsporter använda White board för strategier och 
positioner. 
 
Det finns också saker som är bra och det är förstås att de har fått ett extra 
utrymme just för dem. De har ett tumblinggolv, precis som i Tyresö som höjs 
upp i taket och sänks ned vid användning. 
För att specificera intervjun frågades varför det är bra med en specificerad 
gymnastikhall, och precis som för innebandyn så är det just för att minska tiden 
att ta fram och plocka bort utrustning. Utrustningen slits när man drar och flyttar 
den hela tiden och ifall hallen är till bara för dem så minskas risken för slitning av 
obehöriga och det ökar säkerheten och även motivationen och möjligheten för 
bra träning. Det finns en önskan att kunna använda hallen under dagtid, t.ex. för 
tränarna att träna själva eller för att planlägga träningarna. 
 
Som gymnast förväntar man sig att det finns ordentligt ljus i hallen man kommer 
till, det skall finnas en musikanläggning och omklädningsrummen skall vara 
rejäla. Ett pausrum är ett plus, ett ställe där man inte byter om eller inte tänker 
på tävlingen/träningen. 
 
Redskapen i djupsundshallen förvaras antingen i den speciella delen som är 
avsedd för gymnastik, men också inlåst i olika mindre förråd, de mindre sakerna 
som lätt stjäls är speciellt inlåsta. Ett tumblinggolv finns också i speciellt förråd 
och tyngre klossar eller mattor får emellan gymnastikträningar ligga kvar. Det 
kan ta mellan 20-25 minuter av en träning för att ta fram och plocka bort 
redskap, 15 minuter om de som skall träna hjälper till.  
Marthina brukar vara i hallen en timma innan träningen börjar för att fixa inför 
träningen. Om det skall dansas eller om det stora golvet skall användas och 
våderna behöver plockas ut, tar det längre tid och det arbetet är också väldigt 
krävande då våderna är tunga.  
Något som är bra generellt i hallen är dock att tiderna optimeras för att kunna få 
ut max användning, gymnastiken har sina träningar efter varandra och 
bollsporterna likaså, för att slippa ta fram och plocka bort grejer flera gånger 
under en och samma dag. 
 
Efter att Djupsundshallen byggdes om för att få en speciell del till gymnastiken 
så har ett positivt mönster uppstått där gymnasterna verkar mer motiverade för 
att stanna kvar i idrotten i högre åldrar. Det är även fler som vågar att testa på 
gymnastik, när fler delar av gymnastiken är möjliga, och idrotten passar för fler 
olika individer. Den nya hallen lockar också fler ledare då förutsättningarna har 
blivit bättre för gymnastikens utveckling. En bra hall skulle kanske även motivera 
föräldrar att stanna kvar som ledare i högre ålder, om deras barn också har 
motivering att stanna kvar inom idrotten, tror Marthina. 
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Intervju med Madeleine, Karlstads Gymnastikförening, Våxnäshallen 
Madelene talade först fritt om hallen innan frågorna ställdes och även i denna 
intervju svarades på många delar av frågorna innan de ställts. Hon berättade att 
deras redskap alltid ligger ute och att de ej behöver ta bort dem emellan passen, 
det är något som är väldigt bra då de sparar tid för att dra fram och plocka bort. 
Dock är det inte bara bra utan det finns negativa sidor att redskapen alltid ligger 
framme vilket tex är att de förstörs när obehöriga använder dem. Det är även en 
risk för skador för obehöriga, något som gymnastikföreningen har ansvar för 
eftersom det är deras redskap.  
 
Något annat som gäller just för Våxnäshallen är att andra sporter tränar 
samtidigt, vilket kan vara störande både för dem, och lyssna på dansmusik tex, 
eller för gymnasterna att skrämmas av stora tunga vikter som tappas.  
I Katrineholm finns en hall som har tre skjutväggar för avdelning av hallen. 
Belysningen i Våxnäshallen är inte pålitlig och inte bara ger det en sämre träning 
utan även det har risker i säkerheten. 
Taket läcker också i Våxnäshallen och därför kan de komma dit och behöva 
träna på en blöt matta, något som helt klart inte är önskvärt. 
 
Madeleine säger att det som skulle vara bra med en separat hall för gymnastik 
är att de skulle få ha sina saker i fred, de kan utrusta bättre för sin idrott. I 
Våxnäshallen har de ju redan sakerna framme vilket de också skulle kunna ha i 
en separat hall för endast gymnastik, vilket minskar slitage på redskapen och 
ger mer tid till att utöva sin idrott. Oron att någon obehörig skulle skada sig på 
redskapen skulle försvinna i en gymnastikhall, de skulle också veta själva om ett 
redskap är trasigt(och inte märka det vid olycka, ifall utomstående förstört). 
 
Det man som gymnastik förväntar sig av en idrottshall är att det skall finnas 
relevant utrustning, bra hoppgropar och trampoliner, och att de redan står 
framme vid ankomst. 
Framtidens sporthall tror Madelene kommer se ut som den gör på Hammarö 
eller På Värmdö, med en utbyggnad för just gymnastik men att resten av hallen 
är till för bollsporter eller daglig idrott från skolor. 
 
Vad gäller redskapen i Våxnäshallen så ligger de alltid framme, de kan plocka 
runt och dra fram och tillbaka men det finns inga tillgängliga förråd. De har dock 
ett förråd som är till för smågrejer som rock ringar och hopprep etc. som lätt kan 
bli stulet. 
Det tar inte så lång tid för dem att plocka iordning sina redskap för träning då de 
redan är utplockade. Madelene säger att det förstås spar mycket tid för dem när 
det ligger framme, men samtidigt så vet de aldrig i vilket skick redskapen är i. 
Kanske så har andra sporter använt deras redskap och mattor. 
 
Vad som skulle vara bra om redskapen tas fram automatiskt är just tiden att ta 
fram och bort. Många gymnaster har inte så mycket muskler, speciellt inte vid 
unga åldrar. Samtidigt ger det styrketräning att ha det som det är nu, när de 
också samtidigt får lära sig att ta ansvar och att hjälpa till. 
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En aspekt i Våxnäshallen som Madelene tycker om är att föräldrarna har en 
upphöjd ”läktare” lite längre bort än från träningsområdet, de kan fortfarande se 
sina barn, men de kommer en bit bort och kan inte längre störa. Barnen 
koncentrerar sig inte på föräldrarna och föräldrarna kan inte lägga sig i och 
styra. 
 
Intervjufrågor under studiebesök Tyresö gymnastik 
Hur lång tid det tar för att fixa ihop allting för att ha gymnastik? 
Hur många personer behövs för att ställa i ordning för gymnastik? 
Vad används de för, är det bara för trupp gymnastik eller även för andra 
discipliner inom gymnastik?  
Hur fungerar golvet för andra idrotter, är det dämpad studs över reglar etc? 
Vet ni några andra lösningar på detta? 
Hur fick ni idén till detta? 
 
Då frågorna diskuterades kring, och inte ställdes rakt ut samt att tränaren för 
Tyresö gymnastik ej var närvarande, finns svaren invävda under rubriken 
Studiebesök Tyresö gymnastik i Rapporten. 

Mattsports-intervjuer 
Vad är det som är dåligt i dagens hallar för er verksamhet? 
Vad är bra? – tänk belysning, golv, verktyg/material/utrustning ni använder 
Varför är det bra med en separat sporthall för er? 
Vad förväntar du dig av en hall där karate/brottning/judo/jiujitsu skall utövas? 
Hur kommer framtidens anläggning se ut? 
 
Specificerade frågor om sarg-bygge: 
Hur fungerar uppsättning av redskap för er? 
Hur lång tid tar det, hur många är ni? 
Hur förvaras redskapen/material? 
Varför skulle det underlätta om de togs fram automatiskt? Möjligt? 
 
Intervju med Karlstad Karateförening 
Annorlunda aspekter kom upp på denna intervju, att små föreningar kanske inte 
alls gynnas av en gemensam, stor arena. Större klubbar växer och petar ut de 
mindre. De mindre kan inte hyra de stora arenorna för de träningarna de 
önskar(pga. ekonomi). Karateföreningen trivs bra i den lokalen de har på 
Våxnäs, även fall de önskar utbyggnad av den. 
 
Intervjun började med frågan om vad som är bra och dåligt i dagens hall, precis 
som de andra intervjuerna. Svaret gav positiv respons att hallen ligger i ett 
bostadsområde vilket gör det lätt för ungdomar och vuxna att ta sig dit, några 
har nära till träningen och andra kan enkelt ta en buss. Hallen är belägen i en 
gammal gymnastikhall(skolidrott) från en nedlagd skola. 
Hallen används mest på kvällstid när de har schemalagda träningar, 3-4 pass 
per kväll. Ibland används dock hallen på dagtid av de vuxna som jobbar skift etc. 
och vill träna på egen hand, det utövas också dagverksamhet från skolornas håll 
i hallen vissa dagar. 
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Det som inte finns i hallen på Våxnäs är yta för tävling, det skulle behövas 
100m2 till för det. En cafeteria är önskvärt och en yta för styrketräning, dock får 
inte kärnverksamheten glömmas bort genom att istället styrketräna etc.  
Omklädningsrummen är idag ganska bra men såklart skulle de kunna bli bättre. 
Det är bra att föräldrarna stoppas eftersom de inte får plats i hallen, annars 
brukar föräldrarna faktiskt träna själva under tiden som ungdomarna. 
många föräldrar stannar kvar i klubben när barnen slutar, vilket är ett annorlunda 
svar än från de andra sporterna. 
 
I Kampsporter behövs yta. Det är det viktigaste, på denna yta skall man kunna 
träna och känna samhörighet. Mycket diskuteras om närheten som uppstår i 
föreningslivet, man känner att man tillhör något. Mycket handlar om ekonomin 
för föreningar, det är viktigt att satsa på de mindre föreningarna och låta dem få 
en chans att växa.  
 
I karate betyder inte underlaget speciellt mycket, när de tränar på kronoparken 
använder de ibland bara trägolvet, trots att pussel-mattorna finns tillgängliga. 
Det tar ett tag att bygga golv med pusselmattor och de går ofta sönder. Därför 
känns det inte alltid värt att bygga golv med hjälp av dem. Något som skulle 
önskas är dock ett riktigt mjukt golv eller en hoppgrop etc., så att man kan träna 
fall, för att lättare kunna lokalisera sig när man hamnat på marken. 
I Våxnäs så ligger pusselmattorna alltid kvar eftersom hallen bara används för 
just karaten. 
 
Vid en delad hall skulle det vara viktigt att städningen hålls efter och att 
redskapen plockas bort ordentligt emellan de olika föreningarna, städningen 
upplevs ofta dålig i en gemensam hall.  
Den intervjuade kan inte nämna nog mycket om att de stora föreningarna kan 
trycka ut de små, varför en gemensam hall kan vara både bra och dåligt. 
 
Intervju Jiujitsu, Sundsta, Karlstad 
För jiujitsu började intervjun med det som är bra i hallen och först nämns 
underlaget. Ett bra underlag är det viktigaste, även ventilationen i hallen. De 
omklädningsrummen som föreningen har tillgång till är bra men upplevs för små. 
I hallen finns fönster och det är trevligt med dagsljus, säger den intervjuade. 
 
Det dåliga är entrén, det önskas ett annat upplägg (entrén bestod av en skohylla 
som fungerade som en hög bänk) samt bord och stolar att kunna sitta vid. 
Fönstren skulle behöva gardiner samt underhåll då färg etc blir dålig vilket ser 
otrevligt och snålt ut. Lokalen är liten men man jobbar med det man har, dock 
önskas att kunna inreda och designa så att lokalen visar på ursprunget av 
idrotten.  
 
Idag delar 4 föreningar på den lilla lokalen på sundsta, det är Judo, karate och 
jiujitsu som samlas om samma redskap och underlag. 
Då man ej tävlar inom jiujitsu så förväntas inga åskådarplatser som för många 
andra sporter, utan fräscha omklädningsrum, ventilation och att mattorna är 
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hela. I framtiden hoppas på en större och fräschare lokal i japansk still – 
inspirerat från sportens ursprung, liknande som en hall som finns i Stockholm. 

Intervjuer sporthallar 
 
Intervju med Paula Björkman, fastighetschef för Karlstads Universitet 
och tidigare IoD-student  
Intervjun gällde Karlstad Universitets idrottshall som byggdes 2010.  
Paula fick prata fritt om universitetshallen då många av frågorna redan var 
besvarade eftersom hallen främst är för studenter och därför väl bekant för 
examensarbetaren.  
 
Hallen var först tänkt som en förlängning till den redan befintliga, ej fullskaliga 
hall som fanns på universitetsområdet, men eftersom den nya hallen planerades 
att bli så stor som den blev med så många olika sporter så såldes den lilla 
hallen till andra behov(det byggdes om till ett Gym, Livskraft). 
Omklädningsrummen konstruerades därför inte, förrän de väl krävdes -som en 
nödlösning och därför placerades dem på nedervåningen, under sporthallen. 
Det gav dock möjlighet att på ett bättre sätt använda sluttningen i grunden för att 
kunna hålla sporthallen på samma nivå som den tidigare lilla hallen vilket var 
önskvärt.  
Hallen var främst tänkt för innebandy från kommunens håll och därför hjälpte 
kommunen men månatliga summor pengar för att budgetera hallen.  
 
Då hallen utformades var inte de yngre och de äldre generationerna inom 
projektet ense om vad som skulle finnas inom hallen, Paula ville hålla ned hur 
mycket olika linjer som golvet hade som exempel. Några ville ha skolgymnastik-
redskap och några inte alls. Paula berättar att hallen är den mest bokade salen 
på hela universitetet, och används till 100% på kvällarna och större delen av 
dagtid.  
 
Hon tycker att det vore intressant om innebandysargens byggande kunde lösas 
på något sätt och i farten nämner hon också att ett smart golv med linjer för 
specifika sporter vore något som skulle förbättra hallen. Vid event som mässor 
används pappersark för att skydda golvet eller större mattor. Rullgolv har varit 
på tal men de är ändå väldigt stora och otympliga trots att tanken är god. 
 
Läktaren utformades enkelt och billigt utan stolar för att kunna hålla nere 
kostnaderna, men eftersom hallen skulle ha fullstora planer behövdes en läktare 
för att kunna spela matcher i hallen. Under läktaren finns nu plats med förråd 
och förråd finns även i hörnen av hallen bredvid läktaren. Över de båda sido-
förråden finns även en tom yta där man skulle kunna ställa bord och stolar eller 
hålla en liten servering vid större event. 
 
Den feedback som fåtts på Hallen upplevs främst positiv. Kommentarer har 
kommit från idrottsämnet på universitetet och de tycker att hallen är fin och har 
ett bra golv. 
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Något som många klagar på är att luften uppfattas dålig och torr, och det är för 
att luften inte befuktas efter att den tas utifrån och därför är luften inomhus torr, 
om luften utomhus är det. 
 
Efter det första året när kommunen hyrde ut hallen till externa intressenter, blev 
mycket inredning och utrustning saboterade av yngre spelare från olika klubbar 
och därför har tillgängligheten av hallen begränsats till att passerkort(för 
studerande vid Karlstads universitet tex, examensarbetarens kommentar) 
behövs för att kunna få tillgång till de salar som finns i byggnaden. 
 
Till sist berättar Paula om två tidigare hallar hon upplevde intressanta då de har 
insläpp av dagsljus som daglig ljuskälla, något som diskuterades vid bygge av 
universitets hall. Jönköpings universitet har en hel kortsida i glas mot norr som 
släpper in ljus under de dagliga soltimmarna. I Budapest hade de en lösning i 
taket där ljuset endast kom in från norr och därför kan inte de spelande bli 
bländade av solljus eller reflektioner i sitt spel. Dagsljus ger hallen en roligare 
omgivning och förhoppningsvis en större motivering att ta sig till sina idrotter. De 
två tipsen har i efterhand lagts till under Benchmarking. 
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Kravspecifikation  
 
Trädstrukturen utgör de faser som sporthallen innehåller och det kursiverade är 
prioriteringsområdet, vars krav visas I tabell 1, kravspecifikation. 
 

6. Gymnastik+mattsport-del 
6.1 Redskap 

6.1.1 ställtider 
6.1.2 förvaring 

6.2 Planlösning 
6.2.1 olika golv 
6.2.2 redskap 

6.3 balkong/läktare 
6.4 Interaktion andra sporter 

 
7. Interaktion mellan olika sporter och dess redskap 

7.1 linjeproblemet 
7.2 olika golv  
7.3 olika redskap 
7.4 ställtider mellan sporter 
7.5 avgränsningsmöjligheter 

 
8. Planlösning 

8.1 gymnastikdel 
8.2 bollsportsdel 
8.3 läktare 
8.4 redskap 
8.5 få in alla sporter 
8.6 olika golv 
8.7 förråd för redskap/ smarta lösningar förvaring 
8.8 maximalt utnyttjande 

 
9. Redskap som produkter 

9.1 utveckla redskap som enskilda produkter 
9.2 förvaring 
9.3 interaktion planlösning 

 
10. Bollsportsdel  

10.1 Linjer 
10.2 golv 
10.3 redskap 

10.3.1 utveckling av redskapen I sig 
10.3.2 förvaring 
10.3.3 ställtider 

10.4 handboll 
10.5 innebandy 
10.6 fotboll 
10.7 interaktion andra sporter 
10.8 läktare 

10.8.1 ställtid 
10.8.2 planlösning 
10.8.3 gränssnitt mot planer/linjer 
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Prioriterat område, Mattsports- och Gymnastik-del 
 
I tabell 1 finns kraven för det prioriterade området som vidare skall utvecklas I 
examensarbetet för en flexibel sporthall.  
 
Tabell 1 Kravspecifikation; krav betecknad (K) önskemål (Ö) önskemålen viktas 1-5 där 5 är av 
högst värde och 1 lägst 

Område Nr. Kriterie Krav Önskemål Vikt 
Redskap 1 Minska fysisk belastning  Ö 4 

 1.2 lösningen skall möjliggöra 
utövande för enskild sport 

 Ö 3 

 1.3 Redskap och mått bör följa 
måttbokens anvisningar 

 Ö 1 

      
Redskap 
-Ställtider 

1.1.1 Bör optimera ställtiden för fram 
och bortplockning av redskap 

 Ö 5 

 1.1.2 Skall vara utformad för 
maximerad användning av 
hallen tidsmässigt 

 Ö 5 

 1.1.3 Redskap bör undvika att skjuvas 
omkring för minskning av slitage 

 Ö 1 

      
Redskap 
-Förvaring 

1.2.1 Förråden bör vara uppdelade 
per sport för att säkerställa 
säkerhet och minska stöldrisker 

K   

 1.2..
2 

Förråd skall vara tillgängliga för 
den utrustning som ej kan lyftas 
upp eller integreras I 
planlösningen  

K   

 1.2.3 Redskapen skall aldrig kunna 
stå framme om de ej används 

 Ö 2 

      
Område Nr Kriterie Krav Önskemål Vikt 
Planlösning 2.1 Planlösning skall utformas med 

åskådarplatser 
K   

 2.2 skall finnas utrymme för 
gymnastik 

K   

 2.3 skall finnas utrymme för 
mattsporter 

K   

 2.4 Skall vara utformad för 
maximerad användning av 
hallen tidsmässigt 

 Ö 4 

 2.5 Planlösning skall utformas så att 
träning kan utföras men också 
tävling  

 Ö 3 
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 2.6 Bör finnas möjlighet att dela av 
mellan de olika sporterna 

 Ö 3 

 2.7 Bör äga utrymme för 
matrum/utbildnings rum 

 Ö 2 

      
Planlösning 
-olika golv 

2.1.1 Bör undvika interaktion med 
andra sporter i golv 

 Ö 3 

      
Planlösning 
- redskap 

2.2.1 Bör undvika interaktion med 
andra sporters redskap 

 Ö 4 

      
Område Nr. Kriterie Krav Önskemål Vikt 
Interaktion 
andra sporter 

3.1 Bör undvika interaktion med 
andra sporters redskap 

 Ö 4 

 3.2 Bör finnas möjlighet att dela av 
mellan de olika sporterna 

 Ö 3 

 3.3 Bör undvika interaktion med 
andra sporter i golv 

 Ö 3 

 3.4 De olika idrotterna skall ej 
märka av varandra 

 Ö 2 

 

Generella krav för hela sporthallen 
 
De områden som inte är prioriterade äger egna krav efter research och 
intervjuer, som syns i tabell 2. Dessa krav gäller sporthallen generellt och är ej 
grundligt definierade. Önskemålen har inte viktats i den generella 
kravspecifikationen då fokus ej ligger på alla delar som ingår. 
 
Tabell 5 Generell kravspecifikation; benämns med krav (K) och önskemål (Ö) 

område  kriterie krav önskemål 
2. Interaktion 
mellan 
sporter 

medge Enskilda förråd/idrott  Ö 

 undvika Interaktion med andra 
sport i golv 

 Ö 

 undvika Störmoment från andra 
sporter (tex höga ljud) 

 Ö 

 undvika Interaktion med andra 
sporters redskap 

 Ö 

 undvika Att märka av de andra 
sporterna 

 Ö 

     
3.planlösning Innehålla Fullstor plan för 

innebandy 
K  

 Innehålla Fullstor plan för handboll K  
 Innehålla Fullstor plan för fotboll K  
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 Innehålla Utrymme för gymnastik K  
 innehålla Utrymme för mattsporter K  
 erbjuda Maximerad användning 

tidsmässigt 
K  

 erbjuda Avskild åskådarplats för 
föräldrar vid träning 

K  

 innehålla åskådarplatser K  
 medge Träning och tävling  Ö 
 innehålla Åskådarplatser för 1500-

2000 personer 
 Ö 

 erbjuda Ihop-plockbara/fällbara 
läktare 

 Ö 

 medge Möjlighet att dela av 
mellan sporter 

 Ö 

 erbjuda 1 meter mellan 
spelplan/utövandeområde 
och vägg 

 Ö 

 erbjuda Linjer för endast 1 sport I 
taget 

 Ö 

 Innehålla Matrum/utbildnings rum  Ö 
 medge Mått efter måttboken  Ö 
 erbjuda Funktionspanel för 

redskap 
 Ö 

 erbjuda Funktionspanel för val av 
sport 

 Ö 

     
4. redskap Erbjuda Förråd för den utrustning 

som ej kan lyftas upp 
eller integreras i 
planlösning 

K  

 Undvika Skjuvning av redskap - 
slitage 

 Ö 

 Erbjuda Funktionell lösning för 
redskaps uppsättning 

 Ö 

 Medge Minskad ställtid 
uppsättning redskap 

 Ö 

 Medge Mått efter måttboken  Ö 
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Idébank framtidens 
flexibla sporthall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till examensarbetet Framtidens flexibla sporthall, 2015, ett uppdrag 
av Karlstad kommun, var ett av målen en Idébank som visar alla de 
idéer som uppkom under projektets gång. 
Idébanken är formad så att de idéer som vart inom fokus för 
examensarbetet presenteras först, efter de grupper som idéerna 
sorterades in i, därefter visas de idéer som valdes bort av olika 
anledningar. Fokusområdet var en gymnastik och mattsport-del. 
De idéer som inte låg inom arbetets fokus finns även de med i 
Idébanken, även länkar till olika andra lösningar på problem som kan 
höra till en framtida sporthall finns i idébanken. 
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Låda/vagn/hjul 
 
Idé 1 – Vagn på hjul med muskelkraft 
Idén fungerar så som många hallar har det i dagens läge. De mattor och 
redskap som finns, placeras på en vagn som sedan skjuts in i ett förråd.  
Vagnen är bra då man slipper bära de olika mattorna för sig, men muskelkraften 
behövs ändå om många mattor skall flyttas. 
 

 



Bilaga D: Idébanken  
Jenny Ferngren 

&

Idé 2 – Vagn med smarta hjul/självgående vagn 
Man packar på sina redskap på en vagn som sedan kan styras på fler olika sätt. 
Antingen finns slingor i golvet som alla leder in i ett förråd, eller så är vagnen 
radiostyrd.  
Senare alternativ är mer optimalt om lösningen kombineras med andra idéer 
som integreras i golvet etc. Redskap som klossar, pallar, bockar etc. kan läggas 
på vagnen. Redskapen lyfts upp på vagnarna; som kommer till den plats som 
redskapet finns på/skall placeras på. 
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Idé 4 – Förflyttning av matta mha hjul på mattan 
För att underlätta förflyttning av de stora tunga mattorna som bland annat 
gymnastiken använder, sätts hjul på dem. Mattan ligger på en hård yta 
integrerad i mattan för enklare rullning. För att inte kunna snubbla på mattans 
hjul när den står still, så kan hjulen fällas in under mattan för att undvika skador 
på gymnaster och andra personer som använder mattan. 
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Gömma 
 
Idé 18 – fällbart golv 
Tanken med denna idé är att det finns olika golv som alla fungerar som ett lock. 
Under det ena locket finns en sorts matta/plan för en idrott och under det golvet 
finns en annan idrotts matta eller plan. 
Idén har två alternativ och det första gäller golv som lyfts rakt upp, det andra 
alternativet viks upp precis som en befintlig hall i Tyresö, men under golvet finns 
istället en matta. 
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Idé 19 – flexibelt golv 
Idén fungerar precis som i Tyresö; en del av golvet i hallen är flexibelt och kan 
öppnas, under golvet finns en hoppgrop eller studsmattor för gymnastik. Ovan 
golvet när det är nedfällt kan man ha mattor för andra sporter som t.ex. brottning 
eller karate, Judo, Jiujitsu.  
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Då det flexibla golvet och det fällbara golvet kräver väldigt hög takhöjd och stora 
krafter finns en lösning på problemet. 
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Hissning 
 

Idé 9 – Travers med valbar plats 
Idé nio inkluderar traverser som styr vart redskapen skall placeras i hallen. 
Redskapen hänger alltså på varsin motor i taket, som kan flyttas med kontroller 
för att styra traverserna. Ingen muskelkraft krävs mer än för småfix vid placering. 
Det kan vara svårt att få plats med alla olika redskap och mattor i taket då 
mattorna behöver vara horisontellt placerade för att inte nudda golvet. (t.ex. en 
brottningsmatta är 12x 12 meter och en idrottshalls tak är oftast 7 meter)  
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Idé 7 – Hissa till specifik plats 
Idé 7 liknar idé 9 men istället kan inte platsen på redskap väljas utan är fixt. 
Varje redskap har sin plats i taket och därför kommer redskapet att hamna dit 
man hissar ned det. Noga planering behövs av planlösningen för olika idrotter. 
Ingen muskelkraft behövs om inte redskapet hissas ned till en plats där 
redskapet ej skall användas. 
Tiden minskas då hissning kan ske utan uppsikt efter vald layout. 
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Idé 5 – Hissning mot vägg med snöre/vajer 
Innebär att vajrar hakas på på en matta som själv har burits till och från rätt 
plats. Vajrarna sätts fast när mattan ligger mot väggen. Vid knapptryck så åker 
mattan upp mot väggen där den förvaras. 
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Idé 11 – Rulle på väggen för matta 
Då många av de olika mattorna inom gymnastiken är väldigt stora och tunga, behövs 
en lösning för att kunna ta fram dem lättare. 
Denna lösning skulle också kunna fungera till t.ex. en brottningsmatta. 
Rullen fungerar som i en simhall där överdraget rullas ut på kvällen. 
Det finns ett spår för lättare hantering så att mattan lättare kan dras ut eller in.  
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Idé 22 – Hissning till specifik plats i nedsänkt golv 
Hallen utformas efter de sporter och idrotter som är tänkta att utövas. Hålen i 
marken visar hur och vart de olika mattorna för sporterna skall placeras.  
Vid knapptryck på funktionspanel åker den mattan man valt ned, samt golvet 
optimeras för den sporten man valt. Mattan kan sedan placeras med hjälp av 
muskelkraft I det hål som kommit fram. 
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Idé 6 – Under golv mha hiss 
Golvet i sporthallen kan öppnas som en lucka, där under finns ett etage som kan 
hissas upp där olika redskap är placerade. 
Lösningen minskar ej användning av muskelkraft utan erbjuder endast en smart 
förvaring som inte tar större plats i area för sporthallen utan bygger i marken. 
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Idé 13 – Magnet–mattor 
I mattorna finns det magneter, starka nog för att kunna fästa mattan mot väggen 
där det också finns en magnet. Magneterna är endast på då man trycker på rätt 
magnets knapp på väggen. När knappen trycks in så flyger mattan med hjälp av 
magnetism till sin plats för förvaring.  
Ingen muskelkraft krävs. 
Osäkert: lösningen känns ej säker, då mattorna är tunga och skulle ge stora 
skador om någon kom emellan vägg och matta vid aktiv magnet. I dagens läge 
känns lösningen ej realiserbar med så pass starka magneter, som dessutom 
bara skulle fungera för en specifikt redskap.  
Skulle även nycklar etc. flyga mot magneten? 
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Idé 10 – Hissning till platåer 
Denna lösning kan utföras på olika sätt, där alternativen är olika bra i form av 
ställtid. Den första översta skissen visar på den längsta ställtiden med mest 
muskelkraft. Där bärs/lyfts/dras redskapen till hissen som hissar föremålet till 
dess förvaringsplats upp mot taket. 
Den andra bilden visar en truck som hämtar redskapet där det är placerat i 
hallen och kör den till förvarings-utrymmena. Trucken kan då också köra ut 
redskapen till önskad plats vid träning/tävling. 
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Idé 12 – Korgar i tak 
Innebär att små saker förvaras i korgar som hissas upp i taket.  
Lösningen anses ej lösa huvudproblemet(ställtid) med de tunga redskapen och 
mattorna som finns i gymnastik och mattsports-delen. 
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Idé 8 – Hissa redskap till platå med rep 
Lösningen minskar ej ställtiden på borttagning av redskap utan kan snarare öka 
den. Redskapen förs till hissen där de hissas upp för förvaring på en platå med 
hjälp av muskelkraft och rep. Lösningen skulle kunna göras mekanisk i form av 
upphissningen. 
 
  



Bilaga D: Idébanken  
Jenny Ferngren 

&

Robot 
Idé 25 – Robotdammsugare 
För att flytta på redskapen används en robot som suger åt sig redskapet och 
sedan flyttar det in/från förråd till rätt plats i hallen. 
Robotarna är smarta och hämtar redskap tills hallen är tom.  
För att välja vilka redskap som skall plockas ut i hallen får man välja i en meny 
på roboten. 
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Idé 24 - Drönare/motor, en per matta 
Denna idé innebär att drönare eller små helikoptrar lyfter ut främst mattorna, 
från förvaringsutrymmen på höjden för att ta så lite plats som möjligt, motorerna 
flyger sedan med mattan eller redskapet till rätt plats i hallen. 
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Idé 23 – Robotarm 
För att flytta mattor och redskap till förråd eller rätt plats i denna hall finns en 
robot som fungerar som en stor arm, armen kan sträcka sig över hela hallen och 
placera redskap där de skall användas. För att inte ta yta för förråd så kan 
redskapen förvaras på en balkong för förvaring. 
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Dragfunktion 
 
Idé 15 – Travers till förråd 
In till förråden i sporthallen går traverser, som kan transportera redskap. För att 
plocka ut sitt redskap kopplas redskapet fast vid traversen och sedan dras det ut 
till önskad plats vid knapptryck. Samma sak sker fast åt motsatt håll vid 
bortplockning. 
Traversen går endast i raka linjer så om något behöver ligga i mitten av hallen 
får redskapet förflyttas i sidled med muskelkraft. 
En stor nackdel är att redskapen blir slitna då de dras in och ut, på golvet vid 
varje användning. 
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Idé 16 – Utdragbara handtag mattor 
Denna idé baseras på dammsugarens automatiskt indragbara sladd, där 
sladden istället sitter på mattorna som skall flyttas från idrottsytan. Handtaget 
åker ut vid drag och när man släpper handtaget, åker det in i mattan för att 
undvika att vara i vägen under utövande av idrott. 
Att handtaget är utdragbart minskar påverkan på ryggen då man får ett bättre 
ergonomiskt lyft/dragposition. 
Minskar inte ställtiden speciellt mycket, men kan underlätta förflyttning.  
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Idé 17 – Sladdfunktion mattor 
Denna idé fungerar också som sladden för en dammsugare gör. En vajer 
kopplas på mattan där i hallen som den ligger, när en knapp på väggen trycks in 
så åker mattan in mha. vajern. 
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Rullbandsfunktion 
Idé 14 -Redskapsrullband 
Istället för att dra mattor och redskap till förråd så ställer man dem på ett 
rullband som går in till förrådet. 
Rullbandet kan konstrueras på olika sätt, t.ex. som i mataffär på rullbandet där 
man väger frukten; konstruktionen skulle innebära att man själv får putta 
redskapet, men med lägre motstånd än att dra på marken. Rullbandet skulle 
heller inte slita på mattorna t.ex. 
Den andra varianten är ett vanligt varu-rullband eller flygplatsrullband som 
fungerar mekaniskt. 
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Idé 20 – Förvaring som idag 
Lösningen på problemet fungerar så att du staplar de redskap och verktyg du 
har använt, i en hög. Antingen i förråd eller i hallen. Lösningen anses ej 
innovativ och löser ej problemet om bättre användning av hallen och minskad 
ställtid. 
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Idé 21 – Passning i golv, muskelkraft 
De olika mattorna förvaras i olika förvaringshål på höjden i väggen, vid 
användning dras de ut och sedan flyttas de till rätt position i golvet.  
Golvet är utformat så att varje matta har sin givna plats genom olika 
nedsänkningar och färger.  
Lösningen kräver mycket muskelkraft och tunga lyft.  
Ställtiden anses ej minska. 
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Koncept för modell i projektet  
Konceptet inkluderar 6 stycken idéer som tidigare presenterats. I hallen finns 
plats för: brottning, karate/Judo/Jiujitsu, dans samt gymnastik med hoppgropar 
och trapetser. 
Läktarna är tänkta att vara flyttbara teleskopläktare. 
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Ej inom prioriterat område 
 

Innebandy 
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Förvaring 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Bilaga D: Idébanken  
Jenny Ferngren 

&

 
 
 
 
 



Bilaga D: Idébanken  
Jenny Ferngren 

&

 

 
 

 

 

 

 



Bilaga D: Idébanken  
Jenny Ferngren 

&



Bilaga D: Idébanken  
Jenny Ferngren 

&



Bilaga D: Idébanken  
Jenny Ferngren 

&



Bilaga D: Idébanken  
Jenny Ferngren 

&

Flexibla linjer, vald sports linjer visas 
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Balkong som löper runt hela hallen för att kunna se båda delar av den stora 
arenan. Det tar även bort föräldrar från träningsytan. 
 


