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Abstract 

For youths leisure activity the organized sport is vital. Young people become increasingly sedentary 

and the healths of young people are the various municipalities responsibility. In Eskilstuna, the 

handball is very popular but there are only three grounds that meet the standards of the dimensions of 

a handball pitch, 40x20 meters. The same dimensions are used by floorball. Eskilstuna municipality 

owns one of these, the other two is privately built and owned and the municipality rents time in the 

halls. 

IF Guif and HK Eskil are two handballclubs in the central part of Eskilstuna. They have access to only 

one 40x20 meters pitch that they have to share between their 45 teams. Hence forth the handball 

player’s in Eskilstuna rarely has the opportunity to practise at full-size pitches before they reach junior 

age. In the part of Eskilstuna called Torshälla, the situations for another handballclubb is much better. 

Gökstens BK uses the full-sized Ellfolkarenan together with Torshälla IBK, a floorballclub. The new 

built Ellfolkarenan has been a big boast for Gökstens BK and they are now pleased white their access 

to practice areas. 

Floorballclubs in Eskilstuna have, due to private construction, access to two full-sized halls. In 

addition, they are practising in halls which are just below the authorized dimensions. Despite this, they 

have difficulties to get access to the new hall times to expand their club by starting up new teams with 

practise at attractive times of the day.

With only three full-sized halls, Eskilstuna is among the big-sized municipalities in Sweden with most 

people per full-sized hall. If a new multipurposearena with three pitches would be built in Eskilstuna, 

the municipality would count themselves by those of the big-seized municipalities that are below 

average of people per full-sized hall.

Keywords: Practise times, full-sized, activity spaces, sport, sport facilities.
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Förord

Denna undersökning har gjorts med hjälp från Eskilstuna Kultur- och fritidsförvaltnings. Under-

sökningen är ett examensarbete på 15 högskolepoäng inför min examen som högskoleingenjör inom 

byggnadsteknik. Tack vare de hjälp och information jag fått från Anders Björk och Michael Gimling 

på fritidsförvaltningen har detta arbete blivit möjligt. Undersökning har gett mig en klarare bild över 

handbolls- och innebandyföreningars situation. Den har dessutom visat mig den andra sidan av 

myntet, nämligen fritidsförvaltningens sida. Dessutom har jag fått hjälp från andra kommuners

fritidsförvaltningar som delgett mig sina tankar i mindre eller större omfattning vilket har varit väldigt 

givande. Dessutom vill jag tacka de olika representanter för föreningarna som tagit sig tid med mig för 

utan deras medverkan hade rapporten blivit ganska innehållslös. Avslutningsvis vill jag även tacka 

min examinator, Fredrik Nordman.

Tack allesammans!

Petrus Petersson

23 maj 2010
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Sammanfattning

För ungdomars fritidssysselsättning är den organiserade idrotten vital. Ungdomar blir i allt större 

utsträckning stillasittande och för ungdomarnas hälsa bör detta motarbetas och där har de olika 

kommunerna ett ansvar. Eskilstuna är en handbollsstad men har endast tre föreningar. Samma typ av 

planer som handbollen använder, använder sig innebandyn av. Både handboll och innebandy ska 

spelas på planer av måtten 40x20 meter. I Eskilstuna finns det tre sådana planer varav två är 

privatägda. 

Denna rapport har som grund studerat litteratur angående idrotts vikt för ungdomar samt vikten av 

tillgång till anläggningar för idrottsföreningars utveckling. I Eskilstunas fullstora hallar finns det idag 

tre stycken handbollsföreningar och tre stycken innebandyföreningar. För att få förståelse för deras 

situation, hur de upplever sin vardag har intervjuer gjorts med representanter för varje förening. 

Dessutom har en intervju gjorts med representant från kommunen för att påvisa problematiken ur flera 

perspektiv. Intervjuerna har varit explorativa.

Förhoppningen med denna rapport är att påvisa hallbristens inverkningar på föreningarna och till 

vilken grad de påverkas. 

IF Guif och HK Eskil är de två centrala handbollsföreningarna i kommunen, de har tillgång till en 

fullstor hall på sina 45 lag. Detta gör att handbollspelare i centrala Eskilstuna oftast inte får möjlighet 

att träna på fullstor plan innan de uppnått juniorålder. Ute i Torshälla är situationen ljusare. Där finns 

handbollsklubben Gökstens BK som delare den fullstora Ellfolkarenan med en innebandyförening. 

Den nybyggda Ellfolkarenan har varit ett stort lyft för Gökstens BK. Detta gör att de känner sig riktigt 

nöjda med sin halltillgång. 

Innebandyföreningarna har tack vare privata byggen fått tillgång till två fullstora hallar. Dessutom 

tränar de mycket i hallar som ligger strax under de godkända måtten. Trots detta har de svårt att få 

tillgång till nya halltider för att kunna expandera sin förening genom att starta upp nya lag med 

attraktiva träningstider. Mesta IBK är en liten förening i Eskilstuna som vill starta upp fler

ungdomslag men saknar halltider att bedriva verksamheten i.

Skulle det i Eskilstuna byggas en ny multiarena med tre planer skulle Eskilstunas tillgång på fullstora 

hallar ligga strax under snittet bland Sveriges 30 största kommuner. Stockholm, Göteborg, Malmö 

med flera borträknade. Utan multiarenan ligger Eskilstuna bland de kommuner som har flest invånare 

per fullstor hall. Denna brist gör det svårt för föreningar dels att locka nya medlemmar men även att 

behålla dem som de redan har på grund av att träningstiderna blir mindre attraktiva samt i vissa fall att 

träningarna blir tråkiga som följd av för mycket väntande i en liten hall.
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Begreppsförklaringar

Fullstor hall – En hall som har minsta spelmåtten av 40x20 meter.

Sammandragspel – För ungdomar mellan 7-10 år spelas inte seriespel inom innebandyn. Istället 

arrangeras så kallade ”sammandrag” några gånger varje säsong runt om i distrikten. Till varje 

sammandrag kommer fyra lag och under en dag möter alla varandra en gång. Inga tabeller förs utan 

fokus ligger på att ungdomarna ska få spela innebandy och ha roligt.

Aktivitetsytor - Ytor som används av föreningar för att bedriva sin huvudsakliga verksamhet, såväl 

träning som tävling. Inom handbollen och innebandyn menas med aktivitetsytor idrottshallar. 

Specialidrottsförbund - Varje idrott har sitt eget nationella förbund som är underställda 

Riksidrottsförbundet. Varje specialidrottsförbund är sedan indelat i distriktsförbund.
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1. Inledning

Detta avsnitt presenterar de bakomliggande orsakerna till varför detta ämne intresserar många personer 

och bör intressera betydligt fler. Här presenteras hur arbetet har genomförts om varför det har gjorts.

1.1 Bakgrund
Idrottsföreningar i Eskilstuna kommun nämner ofta att det råder hallbrist i Eskilstuna när det gäller 

”fullstora planer”. Det som efterfrågas är alltså planer av måtten 40x20 meter. Detta är det planmått 

som används i både handboll och innebandy. 

I dagsläget finns det tre planer som är fullstora. Sporthallen som är kommunens och så finns 

Ellfolkarenan och Vilsta Sporthall som bägge har byggts av privatpersoner. Muntellarenans 

innebandyplan är nästan fullstor och utöver detta används diverse mindre hallar i kommunen för att 

täcka upp föreningarnas behov.

I Stockholms län har det tidigare gjorts en undersökning att försöka kartlägga effekten av brist på 

aktivitetsyta för idrottsföreningar. Undersökningen pekar på att just bristen på aktivitetsyta är den stora 

flaskhalsen för föreningar att utvecklas. 

1.2 Problemformulering

Det är många föreningar i Eskilstuna som ropar efter fler hallar som är anpassade efter just deras 

behov. I dagsläget finns det långtgående planer på att gymnastiken i Eskilstuna, som har sin 

anläggning vägg i vägg med Vilsta Sporthall, även ska få tid i Vilsta Sporthall. Detta skulle minska 

framförallt innebandyns halltider.

Frågan är om det går att använda hallarna effektivare för att öka beläggningsgraden och på så vis även 

öka möjligheterna för kommunens ungdomar att utöva sin fritidssysselsättning. Hur stort är det 

faktiska behovet av halltider och vilken typ av hallar behövs? Är det träningsytor eller matcharenor 

som efterfrågas och i vilken utsträckning?

1.3 Syfte
Syftet med denna rapport är att tydligt kartlägga hur hallarna används idag och vilka behov 

föreningarna ser i framtiden. Jag vill kartlägga hur begränsningen av träningstider påverkar 

föreningarna och hur de ser på framtiden när det gäller fullstora hallar i Eskilstuna. 
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1.4 Mål
Målet med denna rapport är att visa vilka behov handbolls- och innebandy- föreningarna har när det 

gäller tillgång till träningsytor. Rapporten vill även visa hur föreningar påverkas av att inte kunna 

erbjuda så mycket träningstider som ungdomar efterfrågar.

1.5 Avgränsning
Jag kommer främst att rikta in mig på innebandyns och handbollens behov då det är de som använder 

sig av fullstora planer. Övriga idrotter berörs i den mån det är relevant för de hallar som används av 

handboll och innebandy.

1.6 Metod
Undersökningen har utgångspunkt i de tidigare studier som gjorts runt om i landet angående idrottens 

roll och föreningars behov av idrottsanläggningar. Undersökning har gjorts genom intervjuer med 

företrädare från handboll- och innebandy- föreningar. Intervjuerna genomfördes mestadels genom 

besök hos föreningarna men vissa intervjuer har även gjorts över telefon. Intervjuerna har haft ett 

explorativt syfte för att föreningarna ska få en så bra möjlighet som möjligt att presentera sin bild av 

deras situation. 

För jämförelse mellan Eskilstuna kommun och andra kommuners utbud av 40x20 hallar har en lista 

tagits fram med antalet hallar. Dessa siffror kommer dels från de uppgifter som publicerats på 

kommunens hemsida men även i vissa fall från kontakter med bokningsansvariga på respektive 

kommun.
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2. Litteraturstudie

I Sverige är idrottandet den absolut populäraste fritidsaktiviteten bland ungdomar runt 12-13 år. 

Nästan 2/3 av dessa är medlemmar i någon idrottsförening. Vid mitten av 1970-talet var 

spontanidrotten den vanligaste formen av idrott för ungdomar. I dagsläget är spontanidrotten mycket 

begränsad och den organiserade idrotten är mycket större. I och med intåget av tv, dator och därtill 

kopplade aktiviteter lockas barn och ungdomar bort från fysiska aktiviteter utanför föreningslivet. 

Dessutom skjutsar föräldrar sina barn till skolan i än större utsträckning än tidigare och allmänt bättre 

kommunikationsmöjligheter gör att ungdomar förflyttar sig själva i mindre utsträckning på ett sådant 

vis som kan klassas som fysiskt aktivt. Detta medför att den fysiska aktivitet som föreningslivet 

erbjuder blir allt viktigare. Trots att allt fler blir medlemmar i idrottsföreningar så ökar andelen

ungdomar som inte är fysiskt aktiva som en följd av minskad spontanidrott och en mindre aktiv livsstil

(FoU-rapport 2007:1 s. 5,6).

Idrotten har fått en alltmer omfattande uppfostrande roll i dagens samhälle, precis som skolan. Detta i 

kombination med att många ungdomar definierar sig själva utifrån sin fritidssysselsättning gör att ett 

barn som tvingas sluta med sin idrott förlorar mer än bara den fysiska aktiviteten (Ibid. s. 6).

Med bakgrund till den grund som den organiserade idrotten utgör i många ungdomars liv bör det 

allmänt strävas mot att förbättra möjligheterna för idrottsföreningarna att erbjuda deltagande på den 

nivå som ungdomarna befinner sig på. Att kunna erbjuda det som varje individ behöver kan vara svårt 

för en ungdomsledare med ytterst begränsade möjligheter till träningstider i hall. Med längre 

träningstider ökar möjligheten för ledaren att specialisera övningar utifrån olika ungdomar behov.

Kulturgeografen Olof Moen har gjort flera studier angående Sveriges idrottsanläggningar. Han menar 

att efterfrågan av aktivitetsytor påverkas av hur kommunen väljer att göra sina satsningar. När Borås 

kommun anlade sin första ishockeyrink växte intresset för ishockeyn och som en följd av detta anlades 

fler ishockeyrinkar. Bandyn i Borås kommun fick samtidigt mindre pengar av kommunen och intresset 

för att utöva och titta på bandy minskade. I Borås och Uppsala var friidrotten länge stark tack vare att 

dessa städer var de enda i länet med syntet-/allvädersbanor. Detta intresse för friidrotten skapades 

alltså tack vare anläggningar (Moen 1990 s. 470).

När Uppsala gjorde en satsning på ishockeyn med stora kommunalbidrag lyckades dock inte 

ishockeyn konkurera ut bandyn som hade mer centralt belägna planer. Detta dels beroende på 

tillgängligheten till de olika planerna men även på grund av den starka kulturella kopplingen mellan 

Uppsala och bandyn (Moen 1990 s.451, 467-476).

Under årens lopp har olika idrotter växt fram i Sverige. Samtidigt med denna ökning av antalet aktiva 

har utbudet av aktivitetsytor ökat markant. Vad som uppstod först, intresset eller aktivitetsytorna, är 
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svårt att säga. Dessa förutsättningar förstärker varandra och leder till att fler föreningar bildas och 

därmed ökar antalet aktiva (Persson 1997, s.115-118).

Stockholms idrottsförbund lät göra en undersökning av de aktivitetsytor som finns i deras region och 

vilka behov som föreningarna ansåg sig ha. Intervjuer gjordes med 54 specialidrottsförbund och av 

dessa anser 66 % att deras tillgång till träningsytor är tillräckliga. Behovet av tillgång till matchytor är 

dock inte lika stort. Endast 53 % säger sig ha otillräcklig tillgång (Lind, T., & Jensen, E., 2009, s.

8,9).

Undersökningen valde dessutom att kategorisera olika idrotter och det visar att hallidrotter, där 

handboll och innebandy räknas in, tillhör de som har högst andel föreningar som inte har tillräckliga 

möjligheter till halltider. Uppemot 70 % av de tillfrågade inom hallidrotter svarar att utbudet är 

otillräckligt (Ibid, s. 9).

Av de intervjuer som gjordes med specialidrottsförbunden har ungefär 60 % angett att bristen på 

aktivitetsytor leder till sämre möjligheter att nyrekrytera både ledare och utövare. De enkäter som även 

gjorts visar en liknande bild. Det visar sig även här att föreningarna anser att det som en följd av sin 

anläggningsbrist även har svårt att behålla de medlemmar de har (Ibid, s. 10).

Kraven på idrottsanläggningar har ökat under senare tid vilket medför att anläggningar som för 10-15 

år sedan kunde användas i dagsläget inte uppfyller de krav som ställs av de olika idrotternas 

riksförbund och således inte får användas. Undersökningen i Stockholms län pekar även på den 

kraftiga befolkningsökningen inom de kommande åren och utfärdar en varning för att om inget görs 

kommer situationen att vara ännu värre om några år.
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3. Resultat

Nedan presenteras först de inomhushallar som finns i Eskilstuna. Detta följs sedan upp med att 

handbolls- och innebandyföreningarna presenteras genom intervjuer med dessa. Dessutom läggs här 

fram en intervju som är gjord med Eskilstuna största ishockeyförening som får presentera hur 

situationen ser ut för dem.  Som avslutning på kapitlet görs en jämförelse med antalet hallar i 

Eskilstuna och antalet hallar i några andra av Sveriges 30 största kommuner.

3.1 Hallar
I Eskilstuna finns tre fullstora hallar och fyra hallar som är något mindre. Utöver detta används diverse 

mindre hallar som används främst av handbollslag. Dessa är, Torshargshallen, Gökstenskolans 

idrottshall, Odlarskolans idrottshall och Årbyskolans idrottshall som har måtten 36x18 meter. 

Dessutom används tillviss del Stålforsskolans och Djurgårdsskolans 32x16 meters hallar. När måtten 

börjar närma sig 36x18 meter kan handbollspelarna inte ta kantavslut och för de äldre innebandy-

spelarna blir vanlig matchträning omöjlig att genomföra. I de yngre åren fungerar dessa hallar 

fortfarande eftersom idrottandet mer handlar om att prova på och att det är mer lek än tävling. I 

figurerna 1 a-g visas vilka föreningar som hyr hur många timmar och vart varje vecka av kommunen.

3.1.1 Sporthallen
Mitt i centrum ligger Eskilstuna sporthall. I hallen finns det två hallar som används till handboll. Den 

lilla hallen har måtten 39x19 meter och den stora hallen är fullstor, det vill säga den har en spelyta av 

40x20 meter. Den stora hallen har en publikkapacitet av 2600 personer och är den största 

inomhusanläggningen publikmässigt i Eskilstuna. 

Sporthallen - Stora hallen

18

9
IF Guif

HK Eskil

Figur 1a. Antal timmar som föreningarna har i stora hallen
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Sporthallen - Lilla hallen

19

7,5
IF Guif

HK Eskil

Figur 1b. Antal timmar som föreningarna har i lilla hallen

3.1.2 Ellfolkarenan
Torshälla var från början en egen stad som fick sina stadsprivilegier tidigare än Eskilstuna. Så sent 

som förra valet gjordes det en folkomröstning om Torshälla skulle bli en egen kommun. Så blev inte 

fallet. För att förbättra Torshällas ungdomars möjlighet till idrottsutövande valde en privatperson att 

bygga upp en hall som sedan hyrs ut till kommunen. I Ellfolkarenan ska föreningar med sin bas i 

Torshälla prioriteras vid uthyrning av kommunen. Detta leder till att i dagsläget används hallen av 

Torshälla IBK och Gökstens BK. Hallen har måtten 40x20 meter.

Ellfolkarenan

14,5
12

Gökstens BK

Torshälla IBK

Figur 1c. Antal timmar som föreningarna har i Ellfolkarenan

3.1.3 Vilsta Sporthall
Vilsta Sporthall ligger i frilufsområdet Vilsta där det finns camping, badplatser, fotbollsplaner, 

löparspår och skidbacke för att nämna några saker. Eskilstuna kommun ägde en hall i Vilsta som 

användes till innebandy men kommunens politiker bestämde sig för att bygga om hallen så att 

gymnastiken i Eskilstuna skulle få en egen hall där de inte behövde plocka fram och plocka undan all 

sin utrustning efter varje pass. Ägaren av campingen bestämde sig då för att uppföra en egen fullstor 

hall. Han hyr sedan ut dels till kommunen men även till Korpen som har hela onsdagskvällarna. Här 

spelas främst innebandy och handbollsklister är förbjudet. 
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Vilsta Sporthall

6,5

71,5

8
Nyfors IK
Torshälla IBK
Mesta IBK
Korpen

Figur 1d. Antal timmar som föreningarna har i Vilsta Sporthall

3.1.4 Munktellarenan
I de gamla fabrikslokalerna i Munktellområdet har Eskilstuna kommun anlagt 15 000 kvadratmeter för 

idrott fördelade på tre våningar. Utöver själva idrottsytorna finns kontors och konferenslokaler som 

används av föreningar och förbund. I denna anläggning finns det en innebandyplan med måtten 38x19 

meter. 

Munktellarenan

12,58,25

1,5

1,25
Nyfors IK
Torshälla IBK
Mesta IBK
Övrigt

Figur 1e. Antal timmar som föreningarna har i Munktellarenan

3.1.5 Rekarnegymnasiets idrottshall
Idrottshallen på Rekarnegymnasiet är inte fullstor, den har måtten 38x18 meter. Hallen ligger centralt i 

Eskilstuna och används av både handbollsföreningar och innebandyföreningar. I hallen får inget 

handbollsklister användas. Av de 14 timmar som Torshälla IBK hyr här ligger sju av dem på lördagar.

Rekarnegymnasiets idrottshall

14

3

8

5,5 Torshälla IBK
IF Guif
HK Eskil
Övrigt

Figur 1f. Antal timmar som föreningarna har i Rekarnegymnasiets idrottshall
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3.1.6 Skiftinghus idrottshall
Skiftingehus idrottshall har måtten 38x19 meter. Hallen kan delas in i tre mindre salar med hjälp av 

vikväggar. Skiftinge är ett bostadsområde i Eskilstuna som har fått ett rykte om sig att vara väldigt 

stökigt. Det finns ingen sarg för att spela innebandy i hallen och hallen används bara delvis av till 

handboll. Istället utnyttjas hallen av bland annat av fotbollslag och räddningstjänsten. 

Skiftingehus idrottshall

7

22

2 HK Eskil
Övrigt
Ledigt

Figur 1g. Antal timmar som föreningarna har i Skiftinge

3.1.7 Guifhallen
Guifhallen är IF Guif:s alldeles egna hall. Spelytan är 38x18 meter. IF Guif gick möjlighet att köpa 

denna hall och valde då att ta över den och de är nu de som sköter driften av den och bestämmer om 

hur den ska användas. Det är här som den största delen av IF Guif:s ungdomsverksamhet bedrivs. 

3.2 Föreningar
De föreningar som bedriver verksamhet i Eskilstuna och behöver planer av måtten 40x20 kommer här 

att presenteras. Detta är en sammanställning av det som framkommit under intervjuerna med berörda 

föreningar. 

3.2.1 IF Guif
IF Guif är en handbollsförening som på herrsidan har ett lag på elitnivå. Säsongen 08/09 förlorade IF 

Guif SM-finalen och i år, säsongen 09/10, åkte IF Guif ut i semifinal. IF Guif har i dagsläget ungefär 

25 ungdomslag och utöver det finns även tre seniorlag. Utöver de nästan 60 timmar som IF Guif hyr 

av kommunen varje vecka har IF Guif även en egen hall, Guifhallen. De halltider som IF Guif hyr av 

kommunen varje vecka är som följer.

Sporthallen, stora 18 timmar

Sporthallen, lilla 19 timmar

Rekarnegymnasiets idrottshall 3 timmar

Odlarskolans idrottshall 7 timmar

Årbyskolans idrottshall 2,5 timmar

Djurgårdsskolans idrottshall 8,25 timmar varav två timmar lördag förmiddag

Stålforsskolans idrottshall 1,5 timmar
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I Djurgårdsskolans idrottshall och Stålforsskolans idrottshall, bägge 32x16 meter, har IF Guif svårt att 

bedriva bra handbollsträningar. Eftersom hallarna är så pass små, måste träningarna noggrant anpassas 

efter vad som går att genomföra. För kantspelare som vill öva på kantavslut är det extra svårt att få ut 

något av träningen. Det är spelare som är mellan 9 och 11 år som använder dessa två hallar. 

För spelare födda 1996 till 1997 förläggs träningstider till Odlarskolans idrottshall. Hallen är trång och 

för att spelarna ska få det lite bättre ser IF Guif till att lagen åtminstone ska få ett träningspass per 

vecka i Guifhallen. 

I Rekarnegymnasiets idrottshall tränar IF Guif:s juniorer och spelare födda 1995. Denna hall anser IF 

Guif fungerar bra att träna i men de har endast tre timmar i hallen per vecka då den annars är 

uppbokad. 

Guifhallen är den anläggning som IF Guif förlägger det mesta av sin ungdomsverksamhet till. 

Guifhallen ägs i dagsläget av IF Guif men de hyr ut hallen till skolor på dagtid och till en del företag 

på tider som IF Guif inte kan utnyttja. Hallen har måtten 38x18 meter och har en läktare längs ena 

kortsidan. Möjlighet finns även att placera stolar på delar av långsida också för att ge plats för fler 

åskådare. Träningstiderna ligger mellan 16.00 på eftermiddagen till 21.30 på vardagar. 

Under helger används hallen dels till bollskola på lördagsförmiddagar men framförallt till matchspel. 

Det är ont om med tid att få in alla lagens matcher i Guifhallen. Omklädningsrum och förråd är bra.

Lilla hallen i Sporthallen är på ungefär samma nivå som Guifhallen. Dock finns det sämre möjligheter 

för åskådare. I lilla hallen får spelare som är födda 1994 eller tidigare börja spela. Stora hallen används

främst av seniorlagen. 

IF Guif vill helst ha träningspass på 90 minuter men har i många fall tvingats korta ner dem till 75 

eller till och med 60 minuter. Efter bollskolan tränar IF Guif:s lag två pass per vecka. När spelarna är 

12 till 13 år är målet att de ska kunna gå upp till tre pass per vecka men på grund av att det finns för få 

halltider går det oftast inte att genomföra. Vid juniorålder tränar spelarna tre gånger varje vecka. 

När bollskolan har fått ihop en stor och stabil träningsgrupp är tanken att de ska kunna bilda ett nytt 

lag. IF Guif:s problem är att de har för lite halltider för att kunna starta upp alla lag de vill. En 

konsekvens av detta är att lagen blir mycket stora. Som idrottsutövare vill man vara aktiv på 

träningarna. I en liten hall, med många spelare, är risken större för att det blir mer väntetider. Tränar 

man dessutom endast två gånger 60 minuter i veckan är risken stor att sporten upplevs som tråkig och 

därmed slutar spelare. För att ungdomspelare ska kunna utvecklas behöver de så mycket bollkontakter 



16

som möjligt. Svårigheten med brist på halltider och trånga hallar riskerar därmed även att hämma 

utvecklingen av spelare. 

IF Guif har mellan 25 till 30 lag. De har dock bara tillgång till en fullstor plan som de dessutom delar 

med HK Eskil. IF Guif upplever att deras spelare ibland visar upp en viss ovana när de kommer ut på 

fullstora planer. 

IF Guif framför även att de har svårt att arrangera några cuper som det ser ut i dagsläget med tillgång 

till fullstora hallar. 

Även om IF Guif för sin A-lagsverksamhet behöver en multiarena så är inte behovet mindre av fler 

träningshallar som är fullstora. Att satsa på det ena behöver inte utesluta det andra. Med två fullstora 

planer till skulle IF Guif kunna täcka upp det behov IF Guif i dagsläget har av fler träningstider.

3.2.2 HK Eskil
HK Eskil är en handbollsklubb i Eskilstuna. De har 16 stycken lag varav fyra stycken är på seniornivå. 

HK Eskil har totalt 46,5 timmar i kommunens olika hallar. De är fördelade som följer.

Sporthallen, stora 9 timmar

Sporthallen, lilla 7,5 timmar

Rekarnegymnasiets idrottshall 8 timmar

Skiftingehus idrottshall 7 timmar

Odlarskolans idrottshall 2,5 timmar

Djurgårdsskolans idrottshall 9,5 timmar

Lunbyskolans idrottshall 3 timmar

HK Eskils problem ligger inte i att de inte har möjlighet att erbjuda träningstider till sina olika lag. 

Deras problem är i vilka hallar de har möjlighet att träna i. Den enda hallen som är fullstor är 

Sporthallens stora hall där HK Eskil endast har 9 timmar per vecka. Som mål har HK Eskil, att när 

spelarna blir 15 år gamla ska de åtminstone ha en träning i veckan på större plan. Dock är det svårt att 

lösa. När HK Eskil får halltider från kommunen är tanken att passen ska vara 90 minuter långa. För att 

erbjuda så många spelare som möjligt att spela på större plan har HK Eskil valt att korta passen till 60 

minuter. Spelarna träffas 30-45 minuter innan halltiden börjar för löpning utomhus och stretching för 

att minimera den tid som går åt till uppvärmning i hall. En annan åtgärd är att ungdomslag får träna 

tillsammans för att fler ska få möjlighet att spela på större plan.

Lunbyskolans idrottshall har måtten 24x13 meter och används endast till så kallad bollskola. Detta är 

för de allra yngsta som träffas och får prova på handboll. För detta ändamål fungerar hallen bra. 

Skiftingehus idrottshall är inte uppskattad bland spelarna i HK Eskil. Detta har inget att göra med 
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själva hallen utan att området är stökigt och spelare har blivit hotade och fått saker stulna. 

Djurgårdsskolans idrottshall används av de yngre lagen. Framförallt av lag med spelare födda 1997 

och senare. Rekarnegymnasiets idrottshall och Odlarskolans idrottshall är de hallar som är mest 

uppskattade bland HK Eskils yngre spelare då hallarna är förhållandevis stora. Nackdelen med 

Rekarnegymnasiets idrottshall är att inget handbollsklister får användas i denna hall. 

Sporthallens lilla hall används av HK Eskils juniorer och ner till spelare födda 1995. Sporthallens stora 

hall används främst av föreningens olika seniorlag. Att spela handboll på sporthallens stora plan

fungerar bra men omklädningsrummen anser HK Eskil att de behövs renoveras. 

Eftersom HK Eskil endast har en hall som är fullstor saknar de möjlighet att arrangera SM-spel för 

sina ungdomslag och kan inte arrangera cuper i den utsträckning som de önskar. De har flera gånger 

behövt tacka nej till sådana möjligheter efter som det kräver fullstora planer. Detta anser HK Eskil 

medför att handbollsföreningarna i Eskilstuna inte fullt ut kan utnyttja att Eskilstuna är en

handbollsstad med stort handbollsintresse. 

Tack vare att HK Eskil alltid startar upp sina nya lag i mindre hallar har de inge problem med 

nyrekrytering till följd av hallbrist. Det som HK Eskil önskar är att tidigare kunna låta sina 

ungdomsspelare spela på större planer. Vid flertalet tillfällen då HK Eskils ungdomslag fått möjlighet 

att spela på fullstor plan väljer spelarna ändå att klumpa ihop allt spel till mitten, detta på grund av att 

de inte är vana vid att kunna utnyttja en så bred plan. 

Det kan ibland vara svårt för tränare att påbörja en träning redan klockan 17.00 då de har svårt att 

hinna ifrån sina arbeten. Spelarna tycker oftast att det är för sent att sluta en träning vid 22.00 utan 

väljer istället att sluta vid 21.30, även om det innebär att de bara får en timme i hall.

3.2.3 Gökstens BK
Gökstens BK är en handbollsförening har sin bas i Torshälla som är en del av Eskilstuna kommun. 

Gökstens BK har sina tider fördelade över tre hallar som alla är belägna i Torshälla. Föreningen har i 

dagsläget 14 träningsgrupper.

Ellfolkarenan 14,5 timmar

Gökstensskolans idrottshall 14,5 timmar

Torshargshallen 5,5 timmar

Torshargshallen är inte en fullstor hall utan har måtten 36x18 meter. För de yngre spelarna i Gökstens

BK, de yngre än 10 år, fungerar hallen bra till att spela handboll i. Där finns det gått om bänkar, 

plintar, tjockmattor och annan idrottsutrustning vilket gör att hallen även lämpar sig bra för andra 
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aktiviteter än handboll. Även äldre lag i föreningen utnyttjar hallen till fyspass tack vare den 

utrustning som finns där.

Gökstensskolans idrottshall används av lag med spelare födda från 1995 till och med 1999. Hallen är 

inte fullstor, den har måtten 36x18 meter, men Gökstens BK trivs bättre i denna hall då hela hallen 

upplevs som luftigare i och med att det finns läktare. 

När Ellfolkarenan byggdes var det ett ”jättelyft” för föreningen Gökstens BK. Här fick de tillgång till 

en fullstor hall i Torshälla där de kan förlägga all sin senior och junior verksamhet. Dessutom har de i 

år haft möjlighet att erbjuda sina 1995, 1996 och 1997 lag ett träningspass per vecka i där. I 

Ellfolkarenan har Gökstens BK en anställd vaktmästare som gör att hallen underhålls på ett väldigt bra 

sätt, anser Gökstens BK.

Överlag anser Gökstens BK att de har det bra när det gäller tillgång på halltider. De har förråd i alla tre 

hallarna och de är koncentrerade till Torshälla. Vid uppstart av nya lag startar de en bollskola i 

Torsharg där det finns tider över. Gökstens BK anser ändå att det behövs fler planer i kommunen som 

är fullstora med tanke på hur det ser ut för andra föreningar. Gökstens BK:s tillgång till Ellfolkarenan 

gör att de har möjlighet att arrangera SM-steg. 

Gökstens BK har träningspass som börjar redan klockan 16.00. Enda anledningen att detta fungerar är 

tack vare att laget har ledare som slutar tidigt. När träningar kan börja är för Gökstens BK del helt 

beroende av tränarnas möjligheter. Spelarna kan oftast börja tidigare. Att sluta 22.00 tycker spelarna 

visserligen är sent men det fungerar.

3.2.4 Torshälla IBK
Torshälla IBK bedriver innebandyverksamhet. Deras A-lag kommer nästa säsong att spela i division 1 

vilket är den tredje nivån i seriesystemet i svensk innebandy. Torshälla har totalt 18 lag i föreningen 

varav fem är seniorlag. Träningspassen ligger på mellan 60-90 minuter. Detta på grund av att de har 

svårt att få in alla lag på de träningstider de har. Tidigare låg alla pass på 90 minuter men det har 

Torshälla behövt dra in på. A-laget tränar tre pass per vecka. De lag med spelare födda 1999 och 

tidigare tränar två pass varje vecka. Resterande tränar ett pass. Totalt hyr Torshälla IBK 48,25 timmar 

varje vecka av kommunen och de är fördelade enligt nedanstående. 

Ellfolkarenan 12 timmar

Vilsta Sporthall 7 timmar

Gökstensskolans idrottshall 5 timmar

Muntellarenan 8,25 timmar

Rekarnegymnasiets idrottshall 7 timmar plus 7 timmar på lördagar

Årbyskolans idrottshall 2 timmar
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Torshälla IBK är en växande förening som startar upp åtminstone ett pojklag varje år. På grund av att 

Torshälla IBK under flera år saknat pojklag i de övre åldrarna är det inget lag som ”försvinner” i och 

med att spelarna blir juniorer och seniorer. Istället ökar antal lag i föreningen för varje år.

Rekarnegymnasiets idrottshall används främst till träningar. Anledningen till att Torshälla IBK valt att 

boka in sig på lördagar mellan 9-16 är för att det är där de har möjlighet att få tider i 

Rekarnegymnasiets idrottshall. Som träningshall fungerar hallen bra och spelarna är nöjda. Dock finns 

det ett problem och det är allt handbollsklister på golvet som finns trots att handbollsklister inte får 

användas i hallen. De som tränar i Rekarnegymnasiets idrottshall är spelare födda mellan 1995 och 

1998. Rekarne-gymnasiets idrottshall har även använts vid sammandragsspel. Anledningen till detta är 

att Ellfolkarenan har varit upptaget och i andra hallar som då erbjudits, Vilsta Sporthall och 

Munktellarenan, får Torshälla inte sälja sitt eget fika. För att inte förlora denna inkomst har då 

Torshälla IBK valt att spela sammandrag i Rekarnegymnasiets idrottshall. Sammandrag spelas inom 

innebandyn bland de allra yngsta innan lagen börjat spela seriespel.

I Årbyskolans idrottshall har Torshälla IBK bara två timmar varje vecka och helst skulle de inte vara 

där alls. Detta på grund av att hallen är så pass liten. Att lagen dessutom behöver bygga upp sargen 

och sedan riva den igen innan träningen är slut gör att väldigt mycket tid av träningen går åt till just 

detta.

I Vilsta Sporthall spelar Torshälla IBK:s 95:or, dam och herrlag med undantag av A-laget. Vilsta

Sporthall är en bra hall där Torshälla IBK skulle vilja ha mer tid men har full förståelse för att andra 

föreningar behöver den tiden. En positiv sak med Vilsta Sporthall är att här slipper spelarna bygga 

sarg. Dock har inte Torshälla IBK möjlighet att sälja sitt eget fika här vilket gör den mindre attraktiv 

att ha arrangemang i. Torshälla IBK spelar inga matcher i Vilsta Sporthall. 

Även om det finns många lediga tider i Vilsta Sporthall på helgerna så kan man inte vara garanterad 

att få samma tid varje helg eftersom träningarna bokas av direkt det kommer matcher. Och eftersom 

det är de yngsta som tränar på helger, med endast ett pass per vecka, skulle det inte gå att få någon 

kontinuitet om det förlades i Vilsta Sporthall. 

Som träningsplan fungerar Munktellarenan bra för nästan alla lag i Torshälla IBK. Som matcharena är 

den dock alldeles för trång och dessutom farlig med betongväggen så nära planen. Även här saknar 

Torshälla IBK möjlighet till kioskverksamhet. 

En av de stora fördelarna med att träna i Gökstensskolans idrottshall är att Torshälla anknytningen 

behålls. De lag som tränar här är de lag som har många spelare som är bosatta i Torshälla. Hallen är 

liten men fungerar på det stora hela bra.
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Ellfolkarnenan är Torshälla IBK:s hem. Hit kommer spelare in bara för att fika eller för att spela lite 

innebandy innan kvällens träningar drar igång. Ellfolkarenan har gett Torshälla IBK en lokal 

anknytning som de upplever som väldigt positiv, inte minst när det gäller möjlighet att knyta till sig 

sponsorer samt att locka nya medlemmar. I Ellfolkarenan förläggs de flesta av Torshälla IBK:s

matcher, dock finns det inte tillräckligt med tider alla helger för att alla lag ska kunna spela där. De 

matcher som inte får rum förläggs då till Munktellarenan. 

Ellfolkarenan delas med handbollen vilket fungerar bra. Dock bör nämnas att anledningen till att det 

fungerar är att det finns en vaktmästare som får ägna stor del av sin arbetstid till att få bort klistret efter 

handbollsträningar. 

Det sena fredagspasset som Torshälla IBK har i Ellfolkarenan, mellan 19.00 och 21.00, har använts av 

olika lag under året beroende på vilket lag som behövt det. Det har varit svårt att motivera spelare att 

träna på denna tid. 

Torshälla IBK:s stora problem är att få in tider för sina yngre spelare. Med föräldrar som kanske slutar 

först fem och barn som bör vara i säng runt nio ger ett väldigt litet spann där alla lags träningar skall få 

plats mellan 18 och 20.

Hittills har Torshälla IBK inte låtit bli att starta upp ett nytt lag eller haft större träningsgrupper än vad 

som de anser är rimligt, beroende på för få halltider. Dock räknar Torshälla IBK med att vara där inom 

två år. Redan nu märker de dock av att spelare slutar på grund av för dåliga träningstider. 

Träningstider behöver vara attraktiva för att kunna behålla så många spelare som möjligt.   

3.2.5 Nyfors IK
Nyfors IK är en innebandyförening i Eskilstuna. Föreningen har i dagsläget 10 stycken olika lag. A-

laget spelade kommer nästa säsong att spela i division 2 Sörmland vilket är innebandyns fjärde 

division. Föreningen har totalt 24,5 halltimmar som de hyr av Eskilstuna kommun. De är fördelade på 

följande vis:

Vilsta Sporthall 6,5 timmar

Munktellarenan 14,5 timmar varav 2 timmar är helgtider för träning

Årbyskolans idrottshall 3,5 timmar

De flesta av Nyfors IK:s lag vill ha ytterliggare ett träningspass i hall. A- och U-lag har två pass per 

vecka. De två 93/94 lagen i föreningen samsas om tre pass per vecka. Samma lösning har 99 och 01 

lagen. Nyfors IK anser att tiden i hall behöver vara åtminstone 75 minuter. Helst bör passen ligga på 

90 minuter i hall. 
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Bristen på halltider leder i Nyfors IK:s fall till att de dels inte kan erbjuda så mycket träningstider i 

hall som spelarna önskar samt att de dessutom får svårt med nyrekryteringen och uppstart av nya lag.

Nyfors IK:s största behov är möjligheten att ha håltider som kan fyllas under säsong för uppstart av 

nya lag. I dagsläget behöver föreningarna veta vilka lag de kommer att ha till hösten och därmed önska 

tider. Problemet är att det oftast är först på hösten som spelare bestämmer sig för att prova ny sport 

och det är då som föreningarna har möjlighet att starta upp nya lag.

I dagsläget bedriver Nyfors IK träningar mellan 16 till 21.30 även då de tre dagar i veckan har tid till 

klockan 22. När träningarna kan starta är helt beroende på vilka ledare som finns i de olika lagen. 

Ungdomspelare har ofta möjlighet att börja på eftermiddagen men det är sällan tränare har den 

möjligheten. Anledningen till att Nyfors IK avslutar sina träningar tidigare än de har halltid beror på 

att deras spelare helst inte vill träna senare än 21.30 samt att de passen som slutar tidigare påbörjades 

vid 20.00 så spelarna har redan fått 90 minuter i hall. För ungdomslag som inte har så mycket matcher 

fungerar helgträningstider bra. Dock är det främst lördag förmiddag samt söndag eftermiddag som 

anses vara okej bland föräldrarna. 

Det stora problemet med innebandyplanen i Munktellarenan är att den inte är fullstor och dessutom 

står sargen direkt mot en betongväg med utstickande betongpelare. Detta gör att risken är stor för att 

skador ska inträffa och därmed läggs så få matcher som möjligt i denna hall. Det som Nyfors IK 

uppskattar med hallen är de fördelar som tillkommer då planen ligger i anslutning till en större 

anläggning. Detta medför att lagen kan utnyttja friidrotten för uppvärmning eller fysträningar. Likaså 

kan andra sporter utnyttjas vid längre vistelser i arenan vid tillexempel ett träningsläger. Dessutom 

finns det goda förrådsutrymmen som är lätta att komma åt med de goda öppettider som 

Munktellarenan har. Det är i Munktellarenan som det mesta av Nyfors IK:s verksamhet bedrivs och 

här tränar de flesta lagen.

Vilsta Sporthalls läge uppskattas mycket av Nyfors IK då det medför att det är smidigt att ha andra 

aktiviteter i anslutning till hallen. Att värma upp utomhus innan ett innebandypass inomhus fungerar 

väldigt bra i Vilsta. Utifrån Nyfors IK:s behov är läktaren i hallen bra då den erbjuder närhet till 

planen och en bra överblick. 

Golvet i hallen har gradvis blivit sämre och sämre. Längs planens längd går det fem centimeter breda 

linjer där plastmattan inte sitter fast i underlaget. Bredden mellan dess linjer är dryga två meter. Att 

plastmattan inte sitter fast i underlaget leder till att dessa linjer är upphöjda över hela planen vilket gör 

att innebandybollen studsar och försvårar passningsspelet.

Nyfors IK anser att Skiftingehus idrottshall skulle fungera utmärkt som träningshall om inte golvet 

hade de skåror som det har. Idrottshallen kan delas in i fyra mindre salar med hjälp av så kallade 
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vikväggar. Vikväggarna medför att det i golvet vid varje vikvägg finns skåror. Således finns det tre 

skåror i golvet i hallen där dels innebandybollen studsar men även där innebandyklubborna fastnar i 

vid passningar och skott. Så skulle skårorna tas bort och en sarg införskaffas skulle detta vara mycket 

positivt för Nyfors IK.

3.2.6 Mesta IBK
Mesta IBK är en liten förening bestående av ett damlag samt tre stycken pojklag. Damlaget tränar två 

gånger per vecka. 90 minuter i Munktellarenan och 90 minuter i Vilsta Sporthall. Pojkar födda 99 har 

ett träningspass per vecka. Detta pass är på 90 minuter i Årbyskolans idrottshall. Mesta anser att det 

stora problemet i Årbyskolans idrottshall är att de måste riva och bygga sarg vid varje pass. Detta tar 

tid och gör att de ofta låter bli att bygga upp sargen. 99-laget vill börja träna två gånger per vecka men 

enligt Mesta IBK har de inte halltider till det.

De andra två pojklagen är ett 03 lag och ett 04-05 lag. 03 laget tränar 60 minuter i Munktellarenan och 

04/05 tränar 60 minuter i Mesta skola. 

Mesta IBK startades med ett herrlag, som nu är nedlagt, och utökades med ett damlag. På senare år har 

föreningen utökats med ungdomsverksamhet men på grund av de få halltider de har upplever Mesta 

IBK att de inte kan växa till den nivå som de själva önskar.

Precis som de andra innebandyföreningarna framhåller Mesta IBK att Munktellarenan fungerar 

utmärkt att träna i men till att spela matcher fungerar hallen inte alls till. Därför är de glada för Vilsta

Sporthall som fungerar bra även vid matcher. Mesta IBK anser att träningar helst inte bör starta 

tidigare än 18 för seniorer som ska hem och hinna äta innan träningen. De bör heller inte börja senare 

än 20.30. För ungdomslag bör träningarna inte påbörjas senare än 19.00.

3.3 Ishockeyn
I Eskilstuna finns det en inomhusrink och en utomhusrink. Det finns fyra föreningar som behöver 

tillgång till rinkarna varav Linden HC är den största föreningen. Rinkarna används dessutom flitigt av 

skolor vilket gör att hallarna oftast används konstant under dagarna. Från sjutiden på morgonen med 

dagens första hockeyträning till 22.30 då den sista slutar. Även under helgerna används rinkarna för 

fullt till träningar och matcher.

Utomhusrinken kan inte användas lika fullt ut som inomhusrinken beroende på att den är väderkänslig. 

Säsongen som den kan vara spolad blir betydligt kortare än den tid som föreningarna har behov av 

den. Till nästa säsong räknas utomhusrinken att vara spolad först den 10 november. Linden HC har i 

dagsläget 42 timmar varje vecka som de får fördela fritt mellan sina olika lag och träningsgrupper. Till 
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nästa säsong räknar de med att ha 14 st lag. Inom dessa 42 timmar ska Linden HC även få in alla sina 

matcher vilket kan vara uppemot två stycken per lag och vecka.

Det vanliga inom idrott är att inför varje säsong får varje lag sina träningstider tilldelade och de ligger 

fast under hela året. Ofta finns det en stor möjlighet att få behålla samma tider även nästa år. På detta 

sätt kan det inte fungera för ishockeyn på grund av den brist de har på halltider. Istället schemalägger 

Linden HC träningstider utifrån 14-dagarsperioder. Det första som bokas in är matcherna och efter det 

läggs träningstiderna ut. Linden HC tränar från runt tretiden till 22.30 på kvällarna. De första passen 

på eftermiddagarna och sista passet på kvällen är inte uppskattade av spelare och föräldrar. De spelare 

som har det senaste passet är ofta inte hemma innan 23.30 på kvällen och innan de kan sova behöver 

de äta och varva ner. Morgonen därpå är det skolan som gäller.

För att det ska bli så rättvist som möjligt med vilka som får de ”bra” tiderna så tillämpas detta system 

med 14-dagarsperioder. Vid schemaläggningen försöker Linden HC sprida ut mellan lagen vilka som 

får de sämre tiderna. Likaså, har du haft många sämre tider en period så får du lite bättre nästa period. 

Varje pass på is bör ha en längd av mellan 60-70 minuter. Linden HC:s A-lag och olika junior lag 

spelar en till två matcher hemma per vecka och behöver tre till fyra träningspass per vecka. Linden HC 

anser att den mängd träningstider de kan erbjuda sina befintliga lag är överlag helt okej jämfört med 

andra föreningar. Dock anser Linden HC att tiderna de erbjuder passar spelarna sämre vilket orsakar 

problem.

Linden HC upplever i dagsläget att de inte har möjlighet att starta upp den mängd nya lag som de 

skulle önska på grund av att de inte har möjlighet att erbjuda tillräckligt mycket träning. De upplever 

även en motvilja hos föräldrar till att deras barn ska börja spela ishockey på grund av att 

träningstiderna dels är så pass dåliga samt att de varierar så pass att det inte går att få in några rutiner. 

Detta leder till att det till största del endast är barn med föräldrar som verkligen är bereda att lägga ner 

mycket av sin egen tid på ishockeyn som får möjlighet att prova på att spela.

Att träna på helger ser hockeyspelaren som självklart och accepterar detta. Det som inte uppskattas av 

spelare och föräldrar är de tidiga och senaste passen samt den ständiga variationen av träningstider.
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3.4 Eskilstuna kommun

Från Eskilstunas kommuns sida delar man till vis del den bild som framkommit i intervjuer med 

föreningarna. Från kommunens håll så ser man dock en förändrad attityd till träningstider under senare 

år. Den allmänna uppfattningen mellan vilka tider som är acceptabla att träna på verkar krympa i 

omfång. Vid en jämförelse med hur det såg ut för fem år sedan använde sig föreningarna i större 

utsträckning av sena tider. 

En av anledningarna till detta spekulerar Anders Björk, Eskilstuna Kultur- och fritidsförvaltning,

ligger i att konkurrensen med ungdomars fritidssysselsättning blir allt tuffare. Ungdomar ägnar sig allt 

mer åt tv-tittande och tv- och dator- spelande. 

Jämförs Eskilstunas utbud av fullstora hallar är det värt att nämna att Eskilstunas skolidrottssalar är 

väldigt små. När Eskilstuna kommun byggde skolidrottshall byggdes de främst med syftet att bedriva 

skolidrott. Det har inte tagits i beaktande att idrottsföreningar ska kunna använda dem som sporthallar. 

Detta har medfört att flera av Eskilstuna skolidrottshallar byggdes med fokus at tillgodose skolornas 

behov vilket har lett till att de byggts så pass små att de inte går att använda av dagens 

idrottsföreningar. Det senaste som byggdes av kommunen, som inte byggs för att ge plats åt bostäder,

är enligt Björk ridhuset för ca fem år sedan och innan dess Munktellarenan som ”var ett bra tag 

sedan”.

Där det är möjligt hyr Eskilstuna kommun hallar till idrottsföreningar från klockan 16.00 på 

vardagar. I många hallar är detta inte möjligt, i till exempel skolsalar där skolidrott pågår, utan 

där hyr Eskilstuna kommun ut från 17.00. Det är inte speciellt vanligt att idrottsföreningar kan 

bedriva verksamhet redan från 16.00. Från Björks tid som konsulent hos Linden HC vet han 

att de tillfällen de har kunnat lösa detta är genom att någon av flera ledare har haft ett sådant 

arbete att han kan koma ifrån tidigare alternativt att det finns flera ledare med denna möjlighet 

som turas om att till exempel ta ut flextid.

Att handbollsföreningar upplever att de inte kan arrangera cuper på grund av hallbrist tror inte Björk 

uteslutande har att göra med få hallar. Han hänvisar till att Eskil tidigare har arrangerat cuper och att 

om en handbollsförening vill så kan de hyra både Ellfolkarenan, Vilsta Sporthall och Sporthallen för 

detta ändamål. Det som Björk tror är ett större problem är att hallarna ligger så pass utspridda att det 

kräver än mer av föreningar som vill arrangera en cup. Att arrangera en cup är en stor process som tar 

både mycket tid och kraft. Björk tror således att även om hallbrist är en bidragande orsak till att 

föreningar inte arrangerar cuper så har det även att göra med att föreningar inte anser att den förtjänst 

de gör på en cup är tillräckligt stor i förhållande till allt arbete som krävs för att få till en lyckad cup. 
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Det finns mycket att arbeta på när det gäller optimering av den uthyrda tiden bland föreningar så att 

fler lag får tillgång till halltider. Basketen i Eskilstuna har testat sig av en metod där den sista kvarten 

av varje pass överlappas av två lag. Det ena laget avslutar sin träning på ena planhalvan, det andra 

laget värmer upp på den andra. Likaså skulle ett pass extra gå att klämma in om träningstiderna 

minskades från 90 minuter till 75 minuter. 

Om en Multiarena ska byggas i Eskilstuna vill Björk se en anläggning med tre fullstora planer med 

utskjutbara läktare till mittenplanen. Med tre nya fullstora planer skulle så gott som hela det underskott 

av fullstora hallar i Eskilstuna täckas upp. Björk tror dock att det kan uppstå problem i och med att alla 

tre planer tas upp i samband med aktiviteter på huvudplanen. I nuläget är det oklart hur en multiarena 

kommer att användas. Om en eventuell multiarena, utöver IF Guif:s hemmamatcher, ska användas till 

mässor och musikarrangemang finns det en risk det går bort många träningstider. Innan en multiarena 

byggs tror Björk att detta bör övervägas för att få en så korrekt bild som möjligt av hur situationen 

kommer att förändras för Eskilstunas idrottsföreningar om de får tillgång till en multiarena.

En centralt belägen multihall tror Björk att kan förbättra Eskilstunaföreningarnas möjligheter till att 

arrangera mer lyckade cuper där planerna ligger nära varandra. Att arrangera cuper är något som 

föreningarna i Eskilstuna kan bli bättre på. Innebandyn har på senare år börjat ha lite mindre cuper. 

För en förening som orkar dra lasset med att arrangera en lyckad cup finns mycket att tjäna, inte minst 

ekonomiskt. Att dessutom sprida sitt föreningsnamn på ett positivt sätt i idrottssverige kan bara anses 

som bra för föreningar. För näringslivet i Eskilstuna ökar intäkterna i samband med cuper och att 

dessutom ge en positiv bild av Eskilstuna som en stad man åker till och spelar roliga cuper borde även 

öka stadens attraktionsvärde spekulerar Björk. 

3.5 Jämförelse med andra kommuner
Även om tillgången på fullstora hallar för Eskilstunas föreningar inte är bra så är det heller inte unikt. 

Figur 2 nedan visar en jämförelse där antalet fullstora hallar i kommunen har dividerats med antalet 

invånare. Invånarantalet är hämtat från statistiska centralbyråns statistik över invånarantal den 1 

november 2009. Antalet fullstora hallar som finns i kommunen bygger på uppgifter från kommuners 

hemsidor i kombination med personlig kontakt där så behövts. 
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Figur 2. Antal invånare per fullstor hall bland några av Sveriges 30 största kommuner.

I Eskilstuna går det 31804,67 personer per fullstor hall. I Kristianstad, som har det lägsta snittet, går 

det endast 5619,214 personer per fullstor hall. Ett medelvärde över dessa kommuner hamnar på 

17170,22.
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4. Diskussion och slutsatser

Att ungdomars idrottande är viktigt är sedan länge fastslaget i diverse olika rapporter som visats

tidigare i rapporten. Att ta hand om sina invånare är den centrala uppgiften för en kommun. I det 

kommunala ansvaret ligger att erbjuda fritidssysselsättning till kommunens ungdomar. I och med den 

viktiga rollen som idrotten utgör anser jag att kommunens möjliggörande för idrottsföreningar att 

bedriva sin verksamhet är av yttersta vikt. Som framkommit i intervjuer och i den undersökning som 

gjorts i Stockholms län hindrar bristen på hallar föreningar från att utvecklas, vilket även visas i denna 

undersökning. Det samband som finns mellan intresset för att utöva en idrott och utbudet av 

anläggningar får mig att dra slutsatsen: genom att satsa på idrottsanläggningar kan kommunen 

motverka stillasittandet bland ungdomar.

Kommunen hävdar att det finns vissa lediga tider som utnyttjades för av idrottsföreningar men som 

inte används idag. Detta är i och för sig sant men det måste tas i beaktande av att föreningarna inte 

använder dessa tider på grund av att spelare och ledare inte kan nyttja dem. Ledare har svårt att hinna 

med att komma ifrån arbetet i tid för att hinna till de tidigare tiderna och spelare har svårt att hinna 

träna sent och sedan varva ner och få den vila de behöver innan nästkommande dag. Konsekvensen för 

föreningar med tider som spelare och ledare inte vill ha är att nyrekryteringen blir svårare samt ett ökat 

tapp bland tidigare aktiva idrottsutövare.  

4.1 Handbollen
Möjligheten att få fram nya talanger inom handbollen är beroende av att Eskilstuna kommun kan 

erbjuda sina handbollsföreningar träningstider. Som tidigare påpekats finns det ett samband mellan 

intresset för en idrott och tillgången på anläggningar. I Eskilstuna finns det ett kulturellt förankrat 

intresse för handboll. I dagsläget begränsas detta genom att föreningar inte har möjlighet att erbjuda 

attraktiva träningar. Så väl när det gäller träningstider som när det gäller möjlighet att genomföra så 

bra träningar som möjligt.

I centrala Eskilstuna bedriver IF Guif och HK Eskil handbollsverksamhet. Dessa båda föreningar har 

ungefär 45 stycken lag som ska samsas om endast en fullstor hall. Detta medför att först i juniorålder 

kan spelare få möjlighet att börja träna på full spelyta. Att inte träna på fullstora planer respektive att 

träna på en nästan fullstor kan anses vara av mindre betydelse. Dock av egen erfarenhet vet jag att den 

varje meter som skiljer i planstorlek gör en stor skillnad när spelare sedan kommer ut på den större 

planen. Tyvärr får många ungdomar i Eskilstuna träna i än mindre hallar. Så som IF Guif utrycker 

riskerar detta att leda till mer stillastående tid på träningarna vilket inte gör idrotten lika attraktiv.
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4.2 Innebandyn
Inom innebandyn är situationen inte fullt lika illa som inom handbollen. Detta är inte Eskilstuna 

kommuns förtjänst utan det är privatpersoner som gått in och byggt hallar. Innebandyföreningar tränar 

i dagsläget mindre än vad handbollsföreningarna gör men de gör det framför allt i färre småhallar. 

Detta till viss del beroende på att det inte finns innebandysarger i de flesta småhallar. En 

innebandyspelare idag förväntar sig att få spela matchspel under ett träningspass. Det är det som är det 

som spelarna uppskattar mest under en träning. Skulle innebandyspelare ha en annan attityd till 

träningsformer som består av teknikövningar och så vidare skulle mindre hallar gå att använda. 

Handbollen är redan där. Ska man spela handboll i Eskilstuna som ung får man vara beredd att göra 

det på för små planer. Men detta är inget att eftersträva från kommunens håll. Träningar ska locka med 

att vara roliga. På så vis lockas fler utövare till idrotten och kommunens ansvar gentemot de unga kan 

bättre tas tillvara. Som Björk nämner så har vi en anan situation nu än för 15 år sedan, större 

konkurrens mot barns rörelse och idrottande. Den konkurrensen kan inte mötas med argument som ”ni 

accepterade ju att träna på dessa tider för 15 år sedan.”

Mesta IBK är ett tydligt exempel på hur brist på halltider drabbar föreningar. Här finns en förening 

som vill utöka sin ungdomsverksamhet men känner att de inte kan det på grund av att om de ska starta 

nya lag så måste de ta halltider av sig själva. Att kunna starta nya föreningar och att befintliga 

föreningar ska kunna växa är viktigt om idrotten ska kunna locka fler aktiva utövare.

4.3 Multiarena
Eskilstuna kan med rätta kalla sig för handbollsstad. IF Guif lockar mycket folk till sina matcher och 

varumärket IF Guif blir allt starkare. Sporthallen är fullsatt under IF Guif:s hemmamatcher och IF 

Guif tror sig kunna fylla en ännu större hall och framförallt skulle de vilja ha plats för fler sponsorer,

som innebär en allt starkare ekonomi för föreningen. Och att detta är viktigt tror jag de flesta är 

överens om. Dock anser jag att det är minst lika viktigt att en eventuell ny multiarena byggs bör den 

innehålla flera fullstora planer. IF Guif har de senare åren haft ett ungt lag med stor lokal anknytning 

vilket uppskattats av hemmapubliken och min teori är att även sponsorer uppskattar detta. Inom 

ishockeyn har HV71 en liknande strategi om att ha så många lokala spelare i tuppen som möjligt och 

HV71 har de senaste tre åren tagit två SM-guld och ett silver. Jag påstår inte att en hemvävd strategi är 

en säker väg till sportslig framgång men att se ”granngrabben” vara en hyllad stjärna i laget ger en 

större samhörighetskänsla än att se ett välbetalt utlandsproffs. 

Om en multiarena byggs med tre fullstora planer, så som Björk vill, skulle det bara gå 15902,33 

eskilstunabor på varje fullstor hall. Se figur 3. Detta är en stor skillnad mot dagens 31804,67. Med en 

treplans multiarena hamnar Eskilstuna under snittet blandad Sveriges större kommuner när det gäller 

fullstor halltäthet vilket avsevärt skulle förbättra de lokala föreningarnas förutsättningar att erbjuda 

träningar i attraktiva hallar. Däremot tror jag fortfarande att problemet att lag tränar på sämre tider 



29

kommer att leva kvar. Detta eftersom jag anser att en multiarena förbättrar attraktionskraften hos 

främst handboll men även hos innebandyn och därmed skulle föreningar här kunna växa och därmed 

får Eskilstuna kommun fler idrottsutövare.
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Figur 3. Antal invånare per fullstor hall om Eskilstuna bygger tre nya planer.

4.4 Skiftingehus idrottshall
Trots hallbristen, som de flesta föreningar upplever, använder de inte Skiftingehus idrottshall speciellt 

mycket. De enda av de studerade föreningarna som använder hallen är HK Eskil. Det dåliga ryckte 

som området Skiftinge har gör att flera föreningar ställer sig tveksamma till att skicka sina ungdomar 

till den. För innebandyn fungerar hallen dessutom inte speciellt väl, trots att hallen mäter 38x19 meter. 

Normalt sätt blir innebandyspelare besvikna över en hall med en skåra mitt på planen, de tre skåror 

som Skiftingehus idrottshall har gör att de flesta innebandyspelare inte vill sätta sin fot i hallen. 

Trots dessa brister kvarstår fakta, det finns 24 timmar varje vecka i en hall som är nästan fullstor som 

inte utnyttjas. Skulle det gå att lösa, med att skolan kan bedriva sin idrottsverksamhet utan 

vikväggarna eller om det finns andra lösningar för vikväggar, och ett nytt golv läggs i hallen tror jag 

att innebandyföreningarna kan tänka sig att använda hallen. I dagsläget anser jag dock att 

handbollsföreningarna borde kunna tänka sig att använda hallen i större utsträckning. Ett alternativ för 

att utöka både handbollens tillgångar till hallar och innebandyn vore att förlägga mer innebandy i 

Rekarengymnasiets idrottshall på bekostnad av handbollens tider. Handbollen skulle då kunna ta över 

mer tid i Skiftingehus idrottshall. Detta skulle dock ses som ett ner köp av handbollen, även om de fick 

fler timmar varje vecka, så handbollsföreningarna skulle inte vara nöjda med denna lösning.
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4.5 Ishockeyn 
Den situation som Linden HC beskriver bör inte ses som ett tecken på att det går att lösa. Tanken att 

kan ishockeyn klara sig så bör handbollen och innebandyn också klara sig blir lätt missriktad. 

Ishockeyn i Eskilstuna har problem med att locka ungdomar samt behålla dem och två stora 

anledningar till att föräldrar tvekar att låta sina barn spela är dels att det är dyrt men även som 

framkommit i intervjun att träningstider dels är dåliga men dessutom är varierande. Detta bör ses som 

en varning för vilken situation en idrott kan hamna i när bristen på träningsytor blir för stor. Här finns 

ett tydligt exempel på en idrott som har problem på grund av sin hallsituation. Den situation som 

ishockeyn har bör inte låtas spridas till fler idrotter i Eskilstuna.
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5. Förslag till fortsatt arbete

Många kommuner lider av att de har för få hallar i förhållande till antal föreningar som vill ha tider i 

dem. Det finns dessutom ett stort intresse för hur fritidsnämnderna kan förbättra sitt eget arbete. Det 

finns flera områden att studera vidare och den kanske mest centrala frågan är hur pass väl olika 

idrotter använder sin tid i hall. Tillexempel, hur mycket använder de sig av planens hela yta under ett 

träningspass? Det vore dessutom intressant att göra den undersökning som jag nu genomfört i andra 

kommuner med olika bra tillgång till hallar för att därmed kunna göra jämförelser och se om andra 

kommuner har bra idéer om hur situationen kan förbättras.

Som uppföljning till figur 3 över halltätheten vore det intressant att genomföra en studie för att se om 

det finns något samband mellan halltäthet och sportslig framgång. Att dessutom ta med antal 

föreningar per hall och inte bara antal invånare skulle ge studien ytterliggare djup. Studien som i 

denna rapport lagts fram över olika kommuner tar ingen hänsyn till hur många hallar de olika 

kommunerna har som nästan når upp i fullstora mått. Tillgången till sådana hallar påverkar givetvis 

hur tillgången till träningstider upplevs.
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