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Abstract
The aim of this examination work has been to 
modernize and adjust an existing foldable wooden 
mini golf course. The adjustment was made using 
the method of ”Design for everyone”. Information 
relevant for the work was provided by City Golf, 
one of the market leaders in mini golf course 
manufacturing in Sweden, along with some of the 
materials used. Methods applied include an interview 
and a requirement analysis based upon a test game 
on the existing course. Opinions about the existing 
course and information about their leisure time given 
by individuals contacted during the project have been 
freely interpreted. Choices of materials have been 
based upon inquiries into the properties of varying 
kinds of wood. Catchwords have been chosen using 
these methods and inquiries, and a thus generated 
idea as to how the course may be adjusted to make 
it playable for everyone has led to a number of 
modifications. The main catchwords have been 
”self-maneuvering of the course”, ”high quality”, 
”low retail cost”, and ”providing a fun and active 
leisure time”. A full-scale prototype has been built 
and given the name ”= Golf ”.





Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete var att modernisera 
och anpassa en befintlig hopfällbar minigolfbana i trä. 
Anpassningen har skett utifrån begreppet ”Design för 
alla”. Genom City Golf som är en av Sveriges ledande 
tillverkare av minigolfbanor har information relevant 
för arbetet och ett visst mått av material stått till 
förfogande som hjälp i arbetet. Metoder som använts är 
en intervju och en behovsanalys, baserad på en 
testspelning som genomförts på den befintliga banan. 
Samtal och diskussioner med personer som 
kontaktats under projektets gång har lett till fria 
tolkningar av deras respons på den befintliga banan och 
deras berättande om sin fritid. Materialval har baserats 
på undersökningar om olika träslag och deras 
egenskaper. Utifrån metoder och undersökningar har 
ledord tagits fram och en idégenerering om hur banan 
kan anpassas så att alla ska kunna spela på den har 
lett till en rad förändringar. Huvudledorden har varit 
att kunna manövrera banan själv, att den ska hålla hög 
kvalitet, att den ska vara billig i inköpspris, samt att 
den ska erbjuda en rolig och aktiv fritid. En fullskalig 
prototyp har byggts och fått namnet ”= Golf ”.





Förord

Vilken resa! Aldrig hade jag kunnat tro att 
examensarbetet skulle ta så mycket tid och kraft men 
samtidigt vara så kul och utvecklande. Ända sedan vi 
gjorde ett projekt i årskurs 2 som innefattade 
begreppet ”Design för alla” så har det varit mitt mål 
att låta examensarbetet genomsyras av detta begrepp. 
”Design för alla” innebär att det som designas formges 
i största möjliga mån för att passa alla oavsett om man 
har en funktionsnedsättning eller ej. 

Med en bakgrund som undersköterska och ett arbete på 
distriktsköterskemottagningen så ser jag dagligen i mitt 
arbete de problem som människor med en 
funktionsnedsättning stöter på. Det kan vara saker som 
att inte kunna ta sig fram som man vill i sitt boende 
eller att inte kunna hantera sin egenvård i hemmet på 
grund av en nedsatt funktion i sin kropp. I egenskap av 
student på Design och träteknik så är det ett personligt 
mål med detta projekt att kunna erbjuda en aktiv fritid 
och underlätta för människor i vardagen.

Tack till:

Loke, Vide, Toste och Micke för ert 
tålamod under arbetets gång

Pappa och Inger för att ni alltid ställer upp

Linnea för ovärdelig hjälp i verkstaden 

Danne för dina kloka ord

Ragge för all hjälp genom åren

Alla som kommit med bra ideér under 
projektet, ingen nämnd, ingen glömd





Innehållsförteckning

1. Inledning
 
 1.1 Bakgrund
 1.2 Syfte
 1.3 Problemformulering
 1.4 Målgruppen för produkten
  1.5 Målgruppen för rapporten
 1.6 Metod
 1.7 Avgränsning
 1.8 Befintliga banan

2. Teori
 
 2.1 Aktiv fritid
 2.2 Fritid när man är funktionshindrad
 2.3 Minigolf och långgolf
 2.4 Design för alla

3. Research
 
 3.1 City Golf
 3.2 Golfkväll/enkätundersökning
 3.3 Tolkning av behovsanalysen
 3.4 Kommentarer/synpunkter
 3.5 Testspelarnas fritid
 3.6 Intervju med en fritidsledare
 3.7 Fokusområden
 3.8 Trä och träbaserade produkter
 3.9 Egenskaper
 3.10 Val av trämaterial

4. Idégenerering

 4.1 Utgångspunkt
 4.2 Form och funktion
 4.3 Slutgiltiga val
 4.4 Uppföljning av val

5. Materialåtgång och kostnad

6. Resultat

7. Vidareutveckling

8. Diskussion

9. Egna reflektioner

10. Referenser

 10.1 Internet
 10.2 Litteratur
 10.3 Muntlig kommunikation

11. Figurförteckning

12. Bilagor

 Bilaga 1. Enkätundersökning
 
 Bilaga 2. Enkätundersökning uppföljning
 
 Bilaga 3. Diagram över behov i olika 
 grupperingar
 
 Bilaga 4. Diagram över allas behov
 
 Bilaga 5. Diagram uppföljning



12

1 Inledning

1.1 Bakgrund 

Många med en funktionsnedsättning vill ha en aktiv 
fritid och kunna göra många av de saker som de utan 
någon nedsättning gör. En ökad tillgänglighet i 
samhället i stort är något staten och kommuner 
strävar efter och det finns en uppsjö av hjälpmedel på 
marknaden som kan underlätta i det dagliga livet för en 
människa. 

Sjukvården erbjuder rehabilitering i landstingets regi 
och när man anses färdigrehabiliterad så finns det olika 
organisationer som tar vid för att kunna erbjuda ett 
fortsatt aktivt liv. För att komma igen efter en skada 
så är det inte alltid traditionell träning som gäller utan 
flera rehabkliniker erbjuder idag fritidsysselsättningar 
och vardagsbestyr som träning. Det kan vara att åka 
och fiska, köra fyrhjuling, byta däck på sin bil, spela 
tennis eller golf. Rehabkliniken i Sandviken erbjuder 
bland annat sina patienter träning i form av spel på 
den hopfällbara mingolfbanan som ligger till grund för 
detta projekt.

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att vidareutveckla och 
modernisera en befintlig hopfällbar minigolfbana 
utifrån begreppet ”Design för alla” för att kunna 
erbjuda fler att använda banan utifrån deras egna 
förutsättningar. 

1.3 Problemformulering 

Hur kan en portabel minigolfbana utformas med fokus 
på ”Design för alla”?

Delfrågor:

Vilka material är lämpligt att använda?

Hur kan formen på bana och hinder anpassas efter 
begreppet ”Design för alla”?

Vilket pris kan produkten tänkas få?

1.4 Målgruppen för produkten 

Målgruppen innefattar alla som tycker det är kul att 
spela minigolf.

1.5 Målgruppen för rapporten 

Målgruppen som rapporten riktar sig mot är studenter 
och lärare på Design och träteknik, företaget City Golf 
och rehabpersonal på Länskliniken för rehabiliterings-
medicin i Sandviken.

1.6 Metod

En testspelning på den befintliga banan har gjorts av 
människor som både har och inte har en 
funktionsnedsättning. Efter provspelningen har en 
behovsanalys genomförts. Analysen är en del av 
QFD- metodiken (Quality Function Deployment) och 
syftar till att kunna mäta behov och behovens 
uppfyllnad. En intervju med en person som har stor 
erfarenhet av spel på banan med människor som har en 
funktionsnedsättning har genomförts samt informella 
samtal med de personer som agerat testspelare på 
banan. 

Research av lämpliga teorier har genomförts. I en första 
fas har 2D, 3D- skisser och modeller i kapa och kartong 
gjorts och därefter har en fullskalig prototyp byggts.

1.7 Avgränsning

En avgränsning har gjorts så tillvida att spelets regler 
och placering av hinder inte kommer att ses över, 
förutom i de fall där detta krävs relaterat till de 
förändringar som görs på banan. 

1.8 Befintliga banan

Textor är ett företag som numera inte är aktivt. De har 
tillverkat och sålt en hopfällbar minigolfbana i trä. Utan 
framgång har upphovsmannen till företaget försökt 
kontaktats. 

Banan är godkänd av Svenska Bangolfförbundet enligt 
Textors information som ingick vid köpet av banan. 
Banan är uppbyggd i tre sektioner som sitter ihop med 
gångjärn där den första delen är något smalare än de 
två andra och detta möjliggör en hopfällning.

Figur 1 Befintliga banan och två av hindren
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En sådan bana finns på Länskliniken för 
rehabiliteringsmedicin i Sandviken där den inhandlades 
1989 och har använts flitigt sen dess (Figur 1). Banan 
har 18 olika hinderkombinationer och de två bakre 
sektionerna kan fällas upp i två steg för olika 
variationer av lutning på banan. I ett häfte som 
medföjde banan står också angivet målgrupper för 
produkten såsom servicehus, barnhabilitering, skolor, 
fritidsanläggningar, sjukgymnaster som erbjuder 
träning av balans och koordination, företag, hotell, 
båtar samt privatpersoner. Banan levererades i en väska 
av konstläder där instruktioner för hur man spelar, 
bollar och en golfklubba medföljde. Utfälld är 
banlängden 2.7 m och bredden är 0,5 m. Höjden på 
banan, det vill säga sargen. är 3,8 cm. Hopfälld är den 
0,95 x 0.5 m. Banan är klädd med grön filt och hindren 
fästs med kardborre. Banan är tillverkad i massiv bok 
och plywood. Hindren är gjorda i bok och plywood. 
Priset för banan när den köptes av Länskliniken för 
rehabiliteringsmedicin i Sandviken var 2880 kr 
inklusive moms. Den väger ca 13 kilo och hindren 
tillsammans väger ca 2 kilo. Enligt ekonomifaktas 
internetsida så uppgår detta pris till 4566 kr omräknat 
till 2009 års penningvärde (http://www.ekonomifakta.
se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Rakna-pa-
inflationen/?amount=2880&start=1989&end=1989 
(2010-05-28 Kl :15:23)).

2 Teori

2.1 Aktiv fritid 

Då banan kan användas i träningssyfte och som en rolig 
fritidssysselsättning så har en undersökning av fritid 
och dess betydelse gjorts.

”Fritid, den del av dygnet och veckan som inte upptas 
av arbete, måltider och sömn” 
(http://www.ne.se/lang/fritid (2010-04-06 kl: 10:42)).

”Aktiv, som deltar på ett verkningsfullt sätt” 
(http://www.ne.se/kort/aktiv/1240668 (2010-04-06 Kl: 
10:47)).

Ofta används ordet fritid som motsats till arbetstid. 
Man har olika förpliktelser efter sin arbetstid och på så 
sätt kan definitionen fritid begränsas. Efter disk, tvätt, 
matlagning och städning är den tid som blir över din 
fritid. Den fria tiden bestämmer du över själv och ska 
den bli meningsfull så måste du engagera dig. Fritiden 
kan vara den tid då människan skapar den avkoppling 
som behövs för att stärka den psykiska, fysiska och 
sociala grunden till ett gott liv (Magnusson & Lorentzi,
1999, s 38) 

Att ha fritid är ofta något man ser som en självklarhet 
utan att reflektera så mycket över den. ”Fritid får en 
allt viktigare roll och värderas högre än arbetet. Efter 

familj och vänner är fritid det som flest människor 
anses ge mening åt livet. För individen innebär fritiden 
möjlighet till utveckling, stimulans, att få göra det man 
själv vill, att få vara skapande, att få känna att man 
rår över sitt eget liv. En positiv och utvecklande fritid 
påverkar hälsa och livskvalitet så att man blir friskare 
och mår bättre” (Lindar, 1999, s 9). 

Oavsett vad man gör på sin fritid så ger det effekter på 
hälsa och livskvalitet enligt Lindar (Lindar, 1999, s 17).

Psykiska effekter kan vara att man ökar 
självförtroendet och förbygger stress och ångest. Att ha 
roligt och koppla av påverkar sinnestämningen positivt.

Fysiska effekter nås genom en fysiskt ansträngande 
aktivitet som hjälper till att bibehålla och öka 
kondition, muskelstyrka och rörlighet.

Sociala effekter fås genom möjlighet till gemenskap 
som en fritidsaktivitet medger. Den sociala 
kompetensen utvecklas, man lär sig att umgås och 
att bli accepterad och att acceptera andra. Särskilt för 
personer med funktionshinder och för dem som lever 
ensamma, kan en positiv fritid innebära att social 
isolering kan brytas. 

Medicinska effekter uppnås genom de psykiska, fysiska 
och sociala effekterna tillsammans. Blodtryck, puls, 
muskelspänning, benstommens motståndskraft och 
styrka mot sjukdomar påverkas. ”En bra och positiv 
fritid är förebyggande och kan användas i behandling 
av och rehabilitering efter sjukdom” 
(Lindar, 1999, s 9).

2.2 Fritid när man är funktionshindrad

I mitt tidigare arbete så träffade jag människor som 
gärna vill ha en meningsfull fritid även om man har en 
begränsad kroppsfunktion. Det som inte är ett hinder 
för vissa kan kännas oöverstigligt för andra. Fritiden är 
naturligtvis lika viktig om man har en funktions-
nedsättning som om man inte har det (Författarens egen 
erfarenhet).

Begrepp som funktionshinder används i lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade. Det bygger på 
WHO:s definition av skada, funktionshinder och 
handikapp från 1980 (Magnusson & Lorentzi, 1999, s 
37). Ett funktionshinder kan vara medfött och detta 
betyder naturligtvis att man inte har någon erfarenhet 
av att leva på ett annat sätt. Du kan också skada dig 
och få ett funktionshinder senare i livet och då finns det 
något att jämföra med. Ditt tidigare liv innan skadan 
och livet efter. Ett funktionshinder uppstår om du 
upplever ett hinder i din dagliga livsföring (Magnusson 
& Lorentzi, 1999, s 38). 

Enligt egen erfarenhet genom mitt tidigare arbete på 
distriktsköterskemottagning så vore det inget problem 
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om precis allt var anpassat efter olika hinder men nu 
ser inte världen ut på detta sätt. Har du en synskada, 
hörselnedsättning, sitter i rullstol eller en svag 
armfunktion så blir det genast svårare att klara saker 
i vårt samhälle. Detta är bara några exempel på olika 
nedsättningar som finns. För att kunna ha en bra fritid 
som funktionshindrad gäller det att kunna erbjuda de 
rätta förutsättningarna. Detta skulle kunna vara ett 
hjälpmedel som man kan ha med sig när man ska göra 
något, en assistent som kan hjälpa till om det behövs, 
en anpassad miljö som inte är ett hinder att få göra det 
man vill och produkter som är designade att passa alla 
(Författarens egen erfarenhet).

”Oavsett funktionshinder så har man samma behov 
som människa att få känna sig delaktig och att ha en 
meningsfull fritid. Har man kunskap och erfarenhet av 
olika slags funktionshinder kan man skapa de 
förutsättningar som behövs för att göra olika 
verksamheter tillgängliga för så många som möjligt 
(…). Ska rörelsehindrade kunna delta i ett evenemang 
ser man till att man kan ta sig till lokalen med rullstol. 
Varje människa är unik och har en egen uppfattning om 
sina funktionshinder. Ofta är ett funktionshinder i sig 
inte problemet. Det är först i kontakt med andra som 
det blir ett hinder. Det är alltid en fråga om samspel. Vi 
behöver bli bättre på att ge och ta emot hjälp. Det 
handlar mycket om ömsesidig integritet och respekt. 
Om du koncentrerar dig på att göra roliga saker frigörs 
endorfiner i kroppen och du mår bättre trots eventuella 
smärtor och allehanda besvär. Man glömmer lätt bort 
både tid och rum när man har kul och gör spännande 
saker. Ett gott skratt förlänger livet” (Magnusson & 
Lorentzi, 1999, s 50-51). 

2.3 Minigolf och långgolf

Golf är en av världens mest populära idrotter. Man 
räknar med att 50 miljoner människor spelar golf 
världen över och det publika intresset för sporten växer 
i alla delar av vår värld. Golf är den näst största idrotten 
i Sverige, efter fotbollen, och är en folksport i ordets 
rätta mening. Idag finns närmare 500 golfklubbar i 
Sverige med tillsammans cirka 600 000 registrerade 
medlemmar (http://handigolf.golf.se/web/borja-har/ 
(2010-04-15 Kl 10:08)). 1991 startade ett projekt med 
syfte att förbättra möjligheten för funktionshindrade att 
spela långgolf (http://handigolf.golf.se/web/funktion-
shinder/ (2010-04-15 Kl 10:11)).

Bangolf som vanligtvis kallas minigolf är ett alternativ 
till långgolfen, den erbjuds lite varstans och är en 
populär aktivitet som de allra flesta kan göra. Många 
förknippar minigolf med en rolig aktivitet på sommaren 
där alla kan delta. Handigolf som är 
benämningen på golf för funktionshindrade är
integrerad i Svenska Golfförbundets ordinarie 
verksamhet sedan 1997. Erbjuds de rätta 
förutsättningarna kan i stort sett alla spela golf och som 
rehabilitering anses det av många vara ett av de bästa 

alternativen. Förutom den lätta fysiska träningen så 
tränas balans och koordination (http://handigolf.golf.se/
web/funktionshinder/ (2010-04-15 Kl 10:11)). 

2.4 Design för alla

EIDD Sverige, Design for all Europe (tidigare 
European Institute for Design and Disability) är en 
ideell organisation vars syfte är att fungera som ett 
nätverk för formgivare, designers, skolor, företag, 
myndigheter, arkitekter, planerare på olika nivåer och 
ideella organisationer. 

Tillsammans vill dessa grupper utveckla ”Design för 
alla” i teori och praktik. De har en vision om att hela 
samhället ska fungera för alla människor. I praktiken är 
det ett arbetssätt som innebär att alla produkter, miljöer 
och tjänster utformas för att fungera för så många 
människor som möjligt. Utgångspunkten för en 
designer eller arkitekt i designprocessen är att vidga 
målgruppen och se till människors skilda behov i olika 
situationer i livet och inte fokusera på särlösningar för 
vissa grupper, som till exempel funktionshindrade. 

”Design för alla”…

Är design för den mänskliga mångfalden och allas 
delaktighet 

Är ett förhållningssätt och en designprocess som utgår 
från alla tänkbara användare.

Ger ökade valmöjligheter.

Är en bra affär för samhälle, näringsliv och för oss alla.

Är en kreativ utmaning för alla planerare, arkitekter 
och designer.

Resultat av en ”Design för Alla”-process...

Är en miljö, tjänst eller produkt som är lätt att förstå 
och använda.

Är när man oavsett fysisk styrka eller rörlighet kan 
använda miljöer, tjänster, produkter och förpackningar.

Är när det finns alternativa sätt att ta del av information 
för den som inte ser eller hör.

Är när man kommer in med tvillingbarnvagn i hissar 
och transportmedel. Då kommer alla in. 

Är när det som planerats och formgivits av människor 
för att användas av människor fungerar för alla 
människor.

”Design för alla” är helt enkelt god design 
(http://www.designforalla.se/templates/Page____278.
aspx (2010-04-07 Kl: 17:00)).
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Handisam skriver så här om ”Design för alla”:
”Design för alla” innebär att man vid all planering och 
formgivning av produkter, byggnader, miljöer och 
IT-tjänster tar hänsyn till tillgänglighet och använd-
barhet för alla människor, så långt det över huvud taget 
är möjligt. ”Design för Alla” lanseras i den nationella 
handlingsplanen för handikappolitiken. Regeringen har 
också bestämt att tanken bakom ”Design för alla” ska 
genomsyra statens arbete inom arkitektur, form-
givning och design (http://www.handisam.se/Tpl/Nor-
malPage____594.aspx (2010-04-07 Kl: 17:03)).

3 Research

3.1 City Golf

För att ta reda på mer om hur en minigolfbana är
uppbyggd och för att hitta en aktör på marknaden som 
är intresserad av detta projekt har kontakt tagits med 
flera minigolftillverkare i Sverige. Det företag som 
visade ett intresse var City Golf i Örnsköldsvik.
De har tillverkat mingolfbanor i 65 år. Företaget 
startades i Örnsköldsvik och inom loppet av några år 
var tillverkningen i full gång då efterfrågan från övriga 
landet och världen stadigt ökade. 

Företaget finns fortfarande kvar i Örnsköldsvik och har 
agenter i flera länder i Europa. De är de största 
minigolfproducenterna i Sverige och Europa och har 
levererat mer än 2200 banor runt om i världen. Banorna 
för fritidsspel och tävlingsspel är prefabricerade och 
tillverkas i moduler som kan sättas ihop på olika sätt. 

Tillverkningen av äventyrsbanor är helt kundanpassad 
och byggs upp i samråd med den kund som beställt 
den. Förutom själva byggnationen av banor erbjuder 
City Golf något som de kallar Projekt service. 
Detta innebär att de erbjuder hjälp med layout för hur 
en minigolfbana kan passa in utifrån vad kunden har 
för yta och miljö att anpassa sig till 

2003 köpte företaget upp Skandinavien minigolf och 
under namnet Skandinavien adventure golf är det nu 
den delen av företaget som skapar äventyrsbanorna 
medan City Golf producerar fritidsgolfbanor och 
tävlingsbanor.

Utöver banor erbjuder företaget reparationsmaterial och 
tillbehör. De säljer ca 50 000 bollar och 5000 klubbor/
år. De säljer även hinder som går utanför ramen av de 
traditionella hindren. Dessa tillverkas inte i Sverige 
utan tas fram i Polen i samarbete med ett företag där. 
Totalt omsätter företaget ca 30 miljoner kr/år. 
Stommen till banorna är i tryck- impregnerad 
norrlandsfura. Sargerna är beklädda med en UV-tålig 
plastlist och spelunderlaget är en golftexmatta 3 eller 5 
mm tjock som är limmad på vattenfast plywood. (Peter 
Hoffman Vd, Citygolf).

Mail och telefonkontakt med Peter Hoffman, Vd på 
City Golf, där idén till utvecklingen av en hopfällbar 
minigolfbana presenterades, ledde till ett besök i 
Örnsköldsvik. Peter förklarade företagets uppbyggnad 
och bjöd på en rundvisning i verkstaden, där deras 
golfbanor byggs. Under rundvisningen gavs 
möjligheten att fotografera (Figur 2). Enligt en upp-
skattning av Peter Hoffman baserad på erfarenhet av 
marknaden så rekommenderar han att en tillverknings-
kostnad inklusive material och arbete bör vara ca 
3-4000 kr inklusive moms för en hopfällbar minigolf-
bana i trä. Ett utpris runt 5-6000 kr skulle då kunna tas 
ut. Han uppskattar att marknaden är liten för en produkt 
som denna men kan tänka sig att provtillverka en bana 
om prototypen som framställs är bra. Begreppet
 ”Design för alla” är något han tycker är bra att sträva 
efter.

City Golf sponsrade med en klubba, bollar och 
golftexmatta samt en liten bit av en golfbana där 
konstruktionen syns. Utseendet på banan diskuterades 
och ett önskemål var att den skulle harmonisera med 
övrigt produktsortiment men det var inget krav.

Figur 2 Del av en bana från Citygolf. Logotype City Golf. 
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3.2 Golfkväll/enkätundersökning

För att få ett underlag till vad som kan förändras och 
förbättras utifrån ”Design för alla” på den befintliga 
banan anordnades en golfkväll på Länskliniken för 
rehabiliteringsmedicin i Sandviken. Förutom 
golfkvällen har banan provspelats av studenter på 
Design och träteknik vid Högskolan i Gävle. Tre olika 
hål har spelats av samtliga testpersoner och före spelets 
början fick de testa att fälla ihop och fälla upp banan, 
bära den, flytta hinder och ändra lutningen. För vissa 
var det första gången de spelade medan andra hade 
spelat den flera gånger förut. Samtliga spelare av banan 
har svarat på en enkät som utformades med 
inspiration efter en föreläsning av Mikael Nilsson. Han 
använder sig av QFD, (Quality Function Deployment) 
som är en behovsanalysmetod. Denna metod frågar 
efter hur viktiga behoven är och hur väl uppfyllda dessa 
behov blir (Mikael Nilsson, 2010).

Totalt har 18 personer spelat banan och svarat på 
enkäten. 6 kvinnor, 12 män, 7 rullstolsburna, 6 med 
nedsatt arm och handfunktion, 3 med nedsatt bålbalans, 
1 gående med nedsatt benfunktion samt 9 utan någon 
funktionsnedsättning. De har fått angivit sin ålder inom 
ett spann, sitt kön och om de har någon funktions-
nedsättning. Om de angivit funktionsnedsättning har de 
även svarat på om de använder något hjälpmedel. De 
har även angivit sin kroppslängd. 

Behovsfrågorna i enkäten är formulerade för att få reda 
på så mycket som möjligt om hur testpersonerna 
upplever banan. Innan de började spela fick de 
gradera hur viktigt ett behov är enligt en skala, där 
5 = avgörande viktigt och 1 = inte viktigt alls. När de 
spelat klart fick de gradera hur väl behoven 
uppfylldes enligt en skala, där 5 = helt uppfyllt och 
1 = inte uppfyllt (För hela enkäten se bilaga 1).
 
3.3 Tolkning av behovsanalys

Enkäterna har sammanställts där en jämförelse av 
medelvärdet av behoven mellan olika människor visas. 
Det framgår av diagrammet att det skiljer sig åt mellan 
de olika grupperingarna, de utan 
funktionsnedsättning har i de allra flesta fall angett ett 
större behov än de med en funktionsnedsättning. 

Diagramet nedan visar behoven hos några grupperingar 
på en del frågor från enkäten (Figur 3). (För fullständigt 
behovsdiagram se bilaga 3). 

Figur 3 Behovsdiagram
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För att se vilka behov som inte uppfylls så har ett 
medelvärde av uppfyllnad lagts till i ett diagram. 
Diagrammet längst ner visar medelvärdet av allas 
behov och uppfyllnad (Figur 4)

De blå staplarna visar de behov som är över 3,5 - 4, 
väldigt viktigt. 

De grå staplarna visar behov som över 3- 3,5, ganska 
viktigt. 

Staplarna med endast en ram runt visar vilka behov 
som är uppfyllda oavsett vilken grad i behov som 
angivits.

De gröna staplarna visar behov som är under 2,5, inte 
så viktigt.

Den svarta linjen visar uppfyllnaden av behoven.

Diagramet nedan visar vad alla tillfrågade har svarat 
och på följande sida så har en uppdelning i grupper 
gjorts och sammanställts för att tydligt få fram vad de 
olika grupperingarna har för behov och uppfyllnad. Det 
som är intressant att titta på är de behov som är höga 
och som har en låg uppfyllnad (Diagramet visas även i 
bilaga 4).

Figur 4 Medelvärde av allas behov och uppfyllnad
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För att enkelt kunna se vilka behov som är viktigast och 
uppfyllnadsnivån på dessa så har samtliga testpersoner  
delats in i följande grupper: 

Grupp 1
Rullstolsburna, nedsatt hand- och armfunktion och 
nedsatt bålbalans 

Grupp 2
Samtliga tillfrågade 

Grupp3
Ingen funktionsnedsättning

Eftersom endast 1 person med nedsatt benfunktion 
svarat på enkäten har denna valts bort. Syftet är att 
anpassa banan utifrån att flera ska kunna använda den 
och inte utifrån vilket kön eller vilken ålder och längd 
man har. Därför har ingen gruppering gjorts utifrån 
dessa aspekter då de inte är relevanta att ha med. 
Eventuella hjälpmedel som testpersonerna använder har 
inte heller tagits med då de inte använde sig av dessa 
(förutom de i rullstol som räknas som ett hjälpmedel).

Eftersom grupp 1 består av rullstolsburna, de med 
nedsatt hand-och armfunktion och de med nedsatt 
bålbalans och dessa grupper visade olika behov och 
uppfyllnad så har dessa delats upp. 3 grupperingar 
innebär att samtliga av dessa grupper tyckte att 
behoven var  väldigt viktigt och ganska viktigt. 1-2 
grupperingar innebär att två av dessa grupper tyckte 
att behoven var väldigt viktiga eller ganska viktiga.

Grupp 1 (Rullstolsburna, nedsatt hand- och 
armfunktion och nedsatt bålbalans)

Väldigt viktigt   
3 grupperingar
Komma nära
Kul att spela
Få plats med den uppfälld
Manövrera banan själv
Få plats med den hopfälld
Handtag så man kan bära den
Lägga bollen på utslagsplatsen

1-2 grupperingar
Använda hjälpmedel när du spelar
Förstå hindrens placering
Kunna greppa hinder
Kunna flytta hinder
Se vad man gör
Förstå hur man gör
Hopfällbar
Göra ren
Hålla ren

Ganska viktiga
3 grupperingar
Reglera höjden
Använda klubban traditionellt
Anpassa efter mina behov
Billig i inköpspris
Hjul så man kan rulla den
I ett miljövänligt material

1-2 grupperingar
Den är höj och sänkbar
I ett återvinningsbart material
Billig att reparera
Plocka upp bollen ur hålet
Använda hjälpmedel när du spelar
Kunna greppa hinder
Kunna flytta hinder
Fälla ihop
Fälla upp
Transportera banan
Lägga bollen på utslagsplatsen
Manövrera banan själv
Handtag så man kan bära den
Kunna använda klubban på ett annat sätt
Hålla ren
Reparera
Byta ut delar
Exklusiv
Av hög kvalitet

Lägst uppfyllnad av behov i grupp 1

Manövrera banan själv
Använda klubban traditionellt
Reglera höjden på banan
Anpassa efter mina behov
Hjul så man kan rulla den 
Kunna greppa hinder
Kunna flytta hinder
Lägga bollen på utslagsplatsen
Komma nära
Handtag så man kan bära den
Använda hjälmedel när du spelar

Grupp 2 (Samtliga tillfrågade)

Väldigt viktigt
Förstå hindrens placering
Förstå hur man gör
Lägga bollen på utslagsplatsen
Manövrera banan själv
Få plats med den uppfälld
Få plats med den hopfälld
Kul att spela på 
Handtag så man kan bära den
Hopfällbar

Ganska viktigt
Använda hjälpmedel när du spelar
Kunna greppa hinder
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Kunna flytta hinder
Fälla ihop banan
Fälla upp banan
Transportera från ett ställe till ett annat
Använda klubban på ett traditionellt sätt
Plocka upp bollen ur hålet
Göra ren
Hålla ren
Reparera
Byta ut delar
Användas ute och inne
Den är höj och sänkbar
Anpassa efter mina behov
Av hög kvalitet
I ett miljövänligt material
I ett återvinningsbart material
Billig i inköpspris
Billig att reparera
Hjul så man kan rulla den

Lägst uppfyllnad av behov i grupp 2

Hög kvalitet
Hjul så man kan rulla den
Billigt inköpspris
Manövrera banan själv
Lägga bollen på utslagsplatsen

Grupp 3 (Ingen funktionsnedsättning)

Väldigt viktigt
Förstå hindrens placering
Fälla ihop banan
Fälla upp banan
Förstå hur man gör
Lägga bollen på utslagsplatsen
Manövrera banan själv
Förvara banan
Få plats med den uppfälld
Få plats med den hopfälld
Kul att spela på 
Handtag som man kan bära den
Hopfällbar
Varierande svårighetsgrad på hindren
Transportera från ett ställe till ett annat
Byta ut delar

Ganska viktiga
Kunna använda klubban på ett annat sätt
Hålla ren
Reparera
Använda inne och ute
Den är höj och sänkbar
Exklusiv
I ett miljövänligt material
I ett återvinningsbart material
Billig i inköpspris
Hjul så man kan rulla den
Hög kvalitet

Lägst uppfyllnad av behov i grupp 3

Hög kvalitet
Hjul så man kan rulla den
Billig i inköpspris
Transportera från ett ställe till ett annat
Byta ut delar

Sammanfattningsvis kan man se att de väldigt viktiga 
behoven som inte är uppfyllda  hos grupp 1, 2 och 3 är 
att:

• Manövrera banan själv
• Komma nära
• Handtag så man kan bära den
• Lägga bollen på utslagsplatsen
• Använda hjälmedel när du spelar
• Kunna greppa hinder
• Kunna flytta hinder
• Transportera från ett ställe till ett annat
• Byta ut delar

De ganska viktiga behoven som inte är uppfyllda hos 
grupp 1, 2 och 3 är att:

• Manövrera banan själv
• Använda klubban traditionellt
• Reglera höjden på banan
• Anpassa efter mina behov
• Hjul så att man kan rulla den
• Kunna greppa hinder
• Kunna flytta hinder
• Lägga bollen på utslagsplatsen
• Hög kvalitet 
• Hjul så man kan rulla den
• Billigt inköpspris

I de väldigt viktiga behoven förekommer att kunna 
manövrera banan och att kunna lägga bollen på 
utslagsplatsen två gånger. De övriga förekommer en 
gång.

I de ganska viktiga behoven förkommer att det ska 
vara hjul så man kan rulla den tre gånger, att banan ska 
ha hög kvalitet två gånger och att den ska ha ett billigt 
inköpspris två gånger. De övriga förekommer en gång.
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3.4 Kommentarer/synpunkter

Förutom analysen av behov och uppfyllnad har de 
svar som testpersonerna angett på övriga synpunkter/
kommentarer sammanställts. Det som diskuterats i 
samband med provspelning av banan har också tagits 
med i denna sammanställning, detta ger en bild av vad 
de tycker kan förbättras på banan och vad som upplevs 
som bra med banan. 

Flera av testpersonerna tycker banan är tung att bära. 
De efterfrågar förvaring av hinder tillsammans med 
banan då det upplevs krångligt att behöva ha hindren 
lösa i en egen förvaring bredvid. Många tycker att hålet 
är för grunt så att bollen ”hoppar” ur och att 
sargkanterna är för låga så bollen studsar över. 
Passformen av sektionerna skulle kunna vara bättre 
och urstansningen för bollen vid utslaget är för grunt 
tycker någon. Flera upplever att uppfällningen i mitten 
är krånglig och att den skulle kunna tas bort. Flera 
säger att de gärna skulle köpa en bana för att ha hemma 
och spela med vänner och familj. De gillar att den är 
hopfällbar och tycker att det förenklar förvaringen och 
säger att de inte skulle köpa banan om den inte gick att 
fälla ihop för då skulle den inte få plats i hemmet.

3.5 Testspelarnas fritid

De personer som har svarat på enkäten fick även svara 
på generella frågor om sin fritid. Syftet med dessa 
frågor var att få veta mer om vad människor tycker är 
viktigt när det gäller sin egen fritid. Det som 
efterfrågades var om de har någon aktiv fritid och om 
de tycker det är viktigt med en aktiv fritid. De svarade 
på om vad de gör på sin fritid och om det är viktigt att 
ha en aktiv fritid ihop med andra samt om fritiden ökar 
deras sociala liv och i så fall hur.

Av 18 tillfrågade personer svarade 14 stycken att de har 
en aktiv fritid och 4 att de inte har det. 16 sa att de 
tycker det är viktigt med en aktiv fritid. 2 stycken
angav att de tycker det är viktigt med en aktiv fritid 
men att de inte har någon sådan. Anledningar som 
angavs till varför det är viktigt med en aktiv fritid var 
den övervägande delen att må bra fysiskt och psykiskt.

Övriga var att få frisk luft, träffa andra människor, 
hålla sig i form, stimulera kroppens muskler, leva ett 
meningsfullt liv, förbättrad livsglädje och att orka med 
det man måste göra förutom sin fritid.

17 personer svarade att de tycker det är viktigt att ha 
en aktiv fritid ihop med andra. 1 person har inte svarat 
alls.

Bland anledningarna till att det är viktigt att ha en aktiv 
fritid med andra var den övervägande delen gemenskap 
och att det är roligare att vara fler.

Övriga var att känna delaktighet och betydelse, lära 
sig umgås med andra, få tiden att gå fortare, utmana 
sig själv och andra, större möjlighet att göra saker när 
man är fler, kunna glädjas åt och med andra, trivas med 
livet, kunna få hjälp om det behövs och må bra fysiskt 
och psykiskt.

På frågan om en aktiv fritid ökar ditt sociala liv har 13 
personer svarat ja. 1 person tror det och 3 stycken har 
svarat delvis. 1 person har inte svarat alls. 

På frågan hur det sociala livet har ökat var det många 
som tyckte att man genom aktiviteter på sin fritid 
träffade många nya människor. Några tyckte att genom 
den sociala biten en aktivitet kan bidra med blev man 
piggare, fick möjlighet att delge ett intresse och trivdes 
bättre med livet. Någon tyckte att det sociala livet 
breddas då man får möjlighet att träffa och göra saker 
med andra förutom med sin familj och sitt umgänge på 
jobbet.

3.6 Intervju med en fritidsledare

För att få en inblick i hur rehabilitering går till och 
få synpunkter på banan och hur den fungerar har en 
intervju gjorts med Mikael Rickeskär som arbetar på 
Länskliniken för rehabiliteringsmedicin i Sandviken. 
Intervjun visar även hur viktigt det är med en 
meningsfull fritid som ger stimulans och möjlighet till 
utveckling. Intervjun är en öppen med få frågor. 
Mikael Rickeskär får med egna ord berätta om 
kliniken, sina arbetsuppgifter och hans erfarenheter av 
den hopfällbara minigolfbanan. Redogörelsen är min 
tolkning av vad han har berättat för mig. 

Mikael Rickeskär är 47 år och har arbetat som 
fritidsledare på kliniken i 16 år. Kliniken har 15 platser 
och de tar emot människor som är i arbetsför ålder, dvs. 
18-65 år. Patienterna har neurologiska skador vilket 
innebär att man genom sjukdom eller trauma fått en 
skada på nervsystemet. Vissa skador kan även vara 
medfödda. Personalen arbetar i team och ett 
samarbete mellan de olika personalgrupperna sker 
ständigt. Mikael Rickeskär berättar att hans arbets-
uppgifter är att hitta intressen som patienten har sysslat 
med eller kan tänka sig att syssla med. Han utför 
konditionstester, lär ut rullstolsteknik och samarbetar 
med arbetsterapeuten för att hitta en bra sittställning 
i rullstol. Förutom detta så är promenader, bågskytte, 
luftgevärsskytte, ridning, segling, bowling, fiske, 
utflykter och studiebesök en del av hans arbete att 
aktivera patienterna. 

Kvällsaktiviteter som restaurangbesök och 
hockeykvällar är vanligt. Han är med i bollgruppen där 
de spelar sittande volleyboll med ballong, kubb och 
krocket samt i trädgårdsgruppen som har aktiviteter 
både inne samt ute i träningsträdgården. 
Vid samtliga aktiviteter som utförs på kliniken så tränar 
patienterna på ett eller annat sätt. I hans tjänst ingår 
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även arbete i GRG, Gävleborgs rekryteringsgrupp, som 
är en förening som vänder sig till personer som vill 
vara aktiva trots att de har ett rörelsehinder. GRG 
anordnar regelbundna träningskvällar i Sandviken, 
Bollnäs och Söderhamn och även aktivitetsdagar med 
bland annat skoteråkning, fyrhjulingssafari, gokart, 
segelflyg och trivselkvällar. Mikael säger att dessa 
träffar är viktiga då de innebär att många tidigare 
patienter deltar och detta är positivt för de patienter 
som fortfarande är inskrivna på kliniken, då de kan få 
utbyta erfarenheter med de som kommit längre i sin 
rehabilitering. Hans främsta arbetsuppgift är att 
aktivera och motivera människor med en skada att 
fortsätta utöva intressen och att hitta en mening med 
livet trots en traumatisk händelse.

Det första Mikael Rickeskär gör när han träffar 
patienten är en intressekoll. Han tar reda på vad de 
gillar att göra och vad de kan tänkas prova på att göra. 
Många som fått en skada upplever att ett gammalt 
intresse som man sysslat med innan skadan kan vara 
svårt att fortsätta med. Utifrån intressekollen så 
planeras träning in som syftar till att stärka balans, 
kondition och styrka. Dessa saker kan tränas vid en 
fritidssysselsättning och inte enbart genom traditionell 
träning som t.ex. en sjukgymnast erbjuder. Ett intresse 
som tidigare varit en stor del i en människas liv kan 
visa sig fungera bra nu också om man har de rätta 
hjälpmedlen. Han säger också att ett gammalt intresse 
kan kännas jobbigt att ta upp då man inte kan utföra det 
på samma vis som innan skadan och då hjälper han till 
att hitta nya aktiviteter som man kan få prova på. Att 
träffas i grupp och göra olika saker stärker den sociala 
och fysiska förmågan och bereder väg för ett liv som 
känns meningsfullt och roligt. Mikael Rickeskär ser 
dagligen de positiva effekter som en innehållsrik fritid 
ger. 

Golfbanan som inköptes till kliniken 1989 används ofta 
och Mikael Rickeskär tycker att den är ett roligt och 
bra sätt att aktivera sig på. Han tycker att den skulle 
vara lättare och att det ibland är svårt för patienterna att 
kunna greppa hinder och bana. Han tycker det är bra 
att man kan vara fler tillsammans som spelar och att 
den erbjuder bra träning. Jag ber honom beskriva och 
berätta vilka de psykiska, fysiska, sociala, medicinska 
och effekterna är när någon spelar på banan.

Psykiska effekter:

Mikael Rickeskär och patienterna tycker att den är kul 
och rolig att spela på. Patienterna får träna på ett roligt 
sätt och nio av tio säger att de skulle vilja ha en sådan 
bana hemma. Första gången de spelar blir de förvånade 
att det finns en sådan bana som man kan ha hemma.

Fysiska effekter: 

För de patienter som har nedsatt funktion i ena 
kroppshalvan så är det ett utmärkt sätt att träna 

uppresning på rätt sätt när man ska ställa sig vid banan 
för att slå. Detta innebär att man reser sig genom att 
hålla i den hand som har nedsatt funktion och reser 
sig enbart med styrka från benen och bålen. När man 
sen står så gäller det att hitta balansen. Att greppa en 
klubba och sen prova svingrörelsen tränar både balans 
och grepp. Har man ett dåligt grepp kan man linda fast 
handen vid klubban. För de som sitter ner i rullstol 
tränar rörelsen som krävs att flytta hinder bålbalansen. 
De tränar även på att använda sin ”svaga hand” när de 
ska greppa en klubba med båda händerna. Flera som 
har haft stroke lider av synfältsbortfall. Om man står 
och slår åt det håll som man ser sämre åt så tränar man 
på att vrida på huvudet och söka av och fokusera 
blicken på bollen och den väg bollen ska ta genom 
hindren. Att kunna tyda hur hindren ska placeras och 
placera ut dem tränar förståelse och motorik. Om 
patienten klarar att fälla upp och ihop banan och 
placera ut hindren själv så är det träning för hela 
kroppen.

Sociala effekter:

Att kunna vara flera som spelar är bra då man kan 
utmana varandra när man spelar. Det skapar en 
gemenskap och en spänning när man tävlar. Spelar man 
ensam kan man utmana sig själv att göra bättre resultat 
än förra gången man spelade.  

Medicinska effekter:

Enligt Mikael Rickeskärs erfarenhet så besöker man 
inte lika ofta sin läkare för medicinska besvär om man 
har ett aktivt liv och en aktiv fritid.
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3.7 Fokusområden

Med hjälp av behovsanalysen kan man se att det är ett 
flertal behov som inte uppfylls. Att manövrera banan 
själv, att den bör vara av hög kvalitet och att den ska 
vara billig i inköpspris är de största behoven som 
framkommit. Komma nära, att kunna greppa hinder, 
flytta hinder, lägga bollen på utslagsplatsen, 
transportera banan från ett ställe till ett annat, byta ut 
delar, reglera höjden på banan och att den kan ha hjul 
så man kan rulla den, är funktioner som ingår i att 
kunna manövrera banan själv.

Utifrån de synpunkter och kommentarer 
testpersonerna skrivit ner och berättat om är tyngden 
på banan, förvaring av hinder, hålet för bollen, 
sargkanter och variationer av hinder något som kan 
förbättras. Att banan är hopfällbar tycker de flesta är 
en funktion som ska vara kvar.

Testpersonernas fritid visar att de tycker att det är 
viktigt att må bra både fysiskt och psykiskt samt 
att gemenskap och en möjlighet att vara flera vid 
en aktivitet är viktigt. Den visade även att de genom 
aktiviteter på sin fritid träffade många nya människor. 

Intervjun med Mikael Rickeskär, som har stor 
erfarenhet av spel på banan tillsammans med 
funktionshindrade, visar att en lättare bana med 
enklare grepp skulle underlätta vid spel på banan och 
att den erbjuder bra träning i rehabiliteringssyfte.

Citygolf har baserat på erfarenhet sagt att en total 
tillverkningskostnad bör vara 3- 4000 kr.

Bilderna överst till höger (Figur 5) visar de ledord som 
ligger till grund för anpassningen av banan baserat på 
vad som framkommit i gjorda undersökningar. Att 
kunna byta ut delar, reglera höjden på banan och en 
större variation på hindren har valts bort då en 
avgränsning är nödvändig med hänsyn till den tid 
projektet har.

Utifrån dessa fokusområden ska ideér tas fram genom 
2D och 3D-skissning och en prototyp byggas som 
erbjuder aktivitet, som är i det material som uppfyller 
kriterierna i materialval och som har de efterfrågade 
funktionerna (Figur 6).

Figur 5 Fokusområden

Figur 6 Från Ide till prototyp
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Spånskiva (Figur 8) tillverkas av träspån som är spill 
från en träarbetande industri, hyvelspån eller från 
ett sågverk, sågspån. Träspånet kan också komma 
från klent rundvirke och vara utsågat för att göras till 
sågspånsskivor. Man kan kombinera olika sorts spån 
för att åstadkomma den kvalitet man vill ha. Skivorna 
är ofta uppbyggda med två ytskikt och ett eller flera 
mellanskikt. Det spån som används för att tillverka 
en sågspånsskiva torkas till ca 2% fuktkvot. Det mals 
och sållas i olika spånfraktioner och de mindre spånen 
som används till ytskiktet separeras från de större som 
används till mittskiktet. Lim blandas i och massan 
förs till formstationer där det under högt tryck och hög 
temperatur pressas till skivor. De kyls ner och sågas 
till de format som är tänkt. Ytorna putsas beroende på 
användningsområde.

Ytbehandling kan göras med till exempel melamin som 
ger skivan en fuktbeständighet. Den kan också 
ytbehandlas med lackgrundfilm för att ge ett bra 
underlag att måla på eller så ges den ett färdigt ytskikt 
som är klar att användas (TMF, 2004, s 9, 11).

Träfiberskivor består av träfibrer från klen ved, spån 
eller flis. Med hjälp av ånga, värme och mekanisk 
bearbetning skiljs fibrerna ut ur vedråvaran. Träfibrerna 
blandas med vatten och bearbetas så att fibrerna flätas 
samman och läggs sedan på en duk som kallas viraduk. 
Vattnet som tillförts dräneras bort och om en porösare 
skiva ska tillverkas så jämnas arket av massa till, 
pressas och förs till torkning. Den sida som ligger mot 
viran får ett avtryck, ett såkallat viraavtryck. 

Vid framställning av medelhårda och hårda skivor går 
arket till en planpress där det skärs till i storlek och förs 
till varmpressen. Högt tryck och hög temperatur gör att 
lignin i träet binds samman till en skiva. Olika densitet 
kan fås beroende på hur tryck och temperatur ställs in 
under värmeprocessen. En efterföljande värmehärdning 
gör att det sker ytterligare processer i cellulosan som 
ger skivan dess egenskaper. Det finns flera olika 
träfiberskivor på marknaden till exempel K-board och 
MDF och vid framställandet av flera av dem tillsätts ett 
bindemedel, detta innebär att inget vatten behöver 
dräneras bort. Flera av dessa skivor behöver inte 
värmehärdas efteråt. MDF är exempel på en sådan 
skiva och den blir lika i ytstrukturen på båda sidor då 
inget vatten dräneras bort som lämnar ett 
viraavtryck. Träfiberskivor används till konstruktioner 
som underlagstak, lättbalkar och snickerier men kan 
också används som till exempel pappersunderlag som 
bilden visar nedan (Figur 9). Skivorna kan lackas och 
perforeras samt präglas för att få en viss ytstruktur 
(TMF, 2004, s 12).

3.8 Trä och träbaserade produkter

En undersökning av olika material på marknaden har 
gjorts för att hitta material som tillgodoser de ledord 
som framkommit. Endast trämaterial har undersökts 
då det samarbetande företaget bygger sina utebanor i 
impregnerat trä. Om företaget skulle göra en
eventuell provtillverkning av prototypen så görs den i 
trä. Prototypen ska syfta till att likna en utomhusbana 
och ha samma stabilitet och karaktär som en sådan. Trä 
är även ett miljövänligt, nedbrytbart och återvinnings-
bart material som är levande, ger en känsla av kvalitet 
och har god hållfasthet.  

En begränsning av material till tre olika limträn och 
skivmaterial har gjorts då det är många olika material 
som är för dyra i inköp om den totala tillverknings-
kostnaden ska vara ca 3- 4000 kr. De skivmaterial som 
undersökts är plywood, spånskiva och träfiberskiva.

Plywood (Figur 7) består av fanérträ som limmas ihop 
till önskad tjocklek. Fanér görs av grova träd som först 
barkas och sågas till i samma längder. Dessa kallas för 
block. För att träet lätt ska kunnas skäras i tunna fanér 
så blötläggs de i varmt vatten för att mjukna. Blocken 
sätts fast i en svarv. En kniv som har samma längd som 
blocken läggs an mot träet och när svarven snurrar 
så skärs tunna fanér ut. Fanértjockleken kan varieras 
utifrån svarvens rotations- och matningshastighet. De 
vanligaste tjocklekarna i Sverige är 1,5, 2,5 och 3,8 
mm. Fanéren delas upp i olika längder och sorteras 
efter utseende och kvalitet. Med hjälp av ånga eller gas 
torkas den i ca 10 min till en fuktkvot mellan 2- 6 %. 

De fina bitarna blir ytfanér medan de utseendemässigt 
sämre blir mellanfanér. Fanéren limmas ihop korsvis så 
att träets fiberriktning i de olika skikten kommer i rät 
vinkel i förhållande till varandra. I Norden benämns det 
som kryssfanér. För att skivan ska få lika fiberriktning 
på sidorna så används udda antal fanér. När fanéren är 
limmad så pressas den ihop under högt tryck och hög 
temperatur. Limmet härdar och håller samman de olika 
fanérskikten (TMF, 2004, s 6). Olika ytbeläggningar 
kan göras för att det som nu blivit plywood ska vara 
mer fuktbeständigt eller mer lämpat för målning. 
Förutom träfanér kan plywooden ha olika slags metall 
eller glasfiber som ytskikt eller ha en spårad yta om så 
önskas. Den kan även antimögelbehandlas. De 
vanligaste träslag i Sverige som används är furu 
och gran. Som ytskikt är det vanligt att använda 
andra träslag som björk, bok eller ek (http://
www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.
aspx?id=1180&contextPage=4977 (2010-04-18 Kl  
21:08)).

Figur 8 SpånskivaFigur 7 Plywood Figur 9 Träfiber
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Gran (Figur 12) används vanligtvis till 
konstruktions- och byggnadsvirke som reglar, 
limträbalkar och utvändiga panelbrädor. Traditionellt 
har gran använts till golv därför att det slits jämt 
eftersom veden är homogen. Möbler tillverkas också 
utav gran men är inte lika vanligt som 
möbeltillverkning av björk. Virket är mjukt om man 
jämför med björk och lätt att bearbeta men 
kvistarna som ofta är många och hårda kan ge problem. 
Färgen på träet är gulvit i både splint och kärna med ett 
stort inslag av pärlkvistar som är mörka och syns
tydligt. Gran går utmärkt att limma (Dahlgren, 
Wistrand, Wiström, 2004, s 79-80).

3.9 Egenskaper

Egenskaperna som ovan nämnda material har beskrivs 
nedan för en ökad förståelse av vilka material som valts 
att bygga banan i. Hållfasthet är virkets förmåga att 
motstå belastningar och påfrestningar. Den kan mätas 
på flera olika sätt.  

• Densitet anger hur kompakt och tätt virket är. Ur 
kvalitetssynpunkt är densiteten viktig då högre 
densitet generellt ger ett starkare och mer hållbart 
virke. Ofta säger man ju högre densitet desto högre 
vikt.

• Tryckhållfastheten är hur stort tryck ett material 
klarar och mäts i MPa. 

• Draghållfasthet mäter materialets motståndskraft 
mot drag och mäts i MPa. Draghållfasthet i 

       fiberriktningen är mycket hög medan den tvärs mot       
       fiberriktningen är betydligt sämre. 

• Böjhållfastheten mäts i MPa och är en 
       kombination mellan drag och tryckhållfasthet.

• E-modulen är ett sätt att ange virkesstyvhet och en 
hög böjhållfasthet ger en hög E-modul. 

• Slaghållfasthet som anger det minsta möjliga 
arbete som krävs för att åstadkomma brott i träet är 
också ett mått på segheten i virket.

• Vedens hårdhet definieras som motståndskraften 
mot intryckning av föremål på dess yta. Det kallas 
Brinellmetoden. Trä är mycket hårdare på 

       längsytan än på ändträet 
      
(Dahlgren, Wistrand, Wiström, 2004, s 17-19).

Banan bör ha egenskaper som ska tåla slag och nötning 
och vara stabil. Den ska inte vara för tung och ha en 
god böj-drag- och tryckhållfasthet då den ska fällas upp 
och ihop upprepade gånger.

De massiva träslag som undersökts är björk, gran och 
furu. Det är traditionella svenska träslag. I tidigare 
projekt på utbildningen har björk varit ett 
återkommande material liksom gran. Detta innebär att 
den största erfarenheten hos Författaren är av dessa 
träslag. Dessa träslag har olika egenskaper och är 
därför intressant att jämföra och se vilket som passar 
bäst för byggandet av prototypen enligt de kriterier som 
framkommit i undersökningen.

Den befintliga banan är i bok. Bok har valts bort att 
undersöka då densiteten är något högre än i björk 
och mycket högre än i furu och gran. Bok är även ett 
starkt arbetande virke vilket innebär att det krymper 
och sväller mycket vid förändring i omgivningens 
fuktighet. Gran och furu är föga arbetande träslag och 
björk ligger i mellanklass (Dahlgren, Wistrand, 
Wiström, 2004, s 16-17).

Vårtbjörk och glasbjörk (Figur 10) går ofta under 
gemensamt namn, björk, när man köper det i handeln. 
Björk har ett brett användningsområde i Sverige. Det 
används till bland annat möbler, fanér och på senare år 
även till limträbalkar då det visat sig genom 
undersökningar att det passar utmärkt till det. Det är ett 
hårt träslag men relativt elastiskt och lämpar sig väl till 
att konstruera möbler och dylikt. I kombination med 
lättare träslag används björk till delar som kräver styrka 
och hållfasthet såsom sarger och ben. Färgen på träet är 
gulvit till svagt gulbrun och en möbel tillverkad i björk 
ger ett ljust nordiskt uttryck. Björk går utmärkt att 
limma (Dahlgren, Wistrand, Wiström, 2004, s 55-57).

Tall (Figur 11) som har benämningen furu i handeln är 
det vanligaste förekommande virket i Norden genom 
tiderna. Furu används till konstruktions och
snickerivirke. Takstolar, fönster, dörrar, golvträ, panel 
och lister är exempel på vad furu kan användas till. 
Även möbler tillverkas av furu då det är lättarbetat och 
mjukt. Lösa kvistar och kådurfällningar lika som kan 
ske i  granvirket kan dock ställa till problem. Färgen 
på träet är gulvit i splint och rödbrun i kärnan. Furu 
mörknar med tiden och kan få en gulare ton än det hade 
från början. Furu går utmärkt att limma (Dahlgren, 
Wistrand, Wiström, 2004, s 135-136).

Figur 10 Björk

Figur 12 GranFigur 11 Furu
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Densiteten är större hos björk än gran och furu och 
detta innebär en högre vikt men bättre värden på 
slagfasthet och hårdhet väger upp detta ur 
kvalitetssynpunkt. Björken har också en bättre 
draghållfasthet och tryckhållfasthet. Gran är ett mjukt 
träslag som vid intryckning får märken i ytan och det 
har också ett lägre värde vad det gäller hårdhet än 
både björk och furu. Furu har en tendens att gulna med 
tiden och har inte heller de hållfasthetsegenskaper som 
björken har. 

Tabellen visar att det är björk som är det dyraste 
materialet av de massiva träslagen och att plywoood
är det dyraste skivmaterialet bland de som jämförts. 
Då syftet är att modernisera och förbättra banan utifrån 
dess grundform och inte att bygga om den helt så 
kommer materialåtgången att vara ungeför densamma 
som för ursprungsbanan. Med hänsyn till detta och 
fördelarna i hållfasthetsegenskaper i de valda 
materialen så ses ingen nackdel med att valet har fallit 
på de två dyraste alternativen av massivt trä och 
skivmaterial. 

 

3.10 Val av trämaterial

Nedan visas en tabell som jämför träslagen respektive 
skivmaterialens egenskaper och kostnader (Figur 13). 
Tabellen visar medelvärden av egenskaper då samtliga 
värden på dessa material kan variera beroende på 
tillverkningssätt och vilken del av trädet som används 
vid tillverkning. Kostnaden vad det gäller skivmaterial 
är utifrån tjocklek på materialet och ett hållfasthets-
värde som ligger i mitten av de indelningar i 
hållfasthetsklasser som skivmaterial har. Massivt trä 
finns att köpa i en stor variation av olika tjock-
lekar, längder och bredder, kostnaden i tabellen är ett 
medelvärde av massivt trä. Hårdhet och slaghållfasthet 
är inte angivna vad det gäller skivmaterialen.

I skivmaterialens egenskaper har främst densitet fått 
avgöra då det är stor skillnad på vikt mellan dessa 
skivor. Plywood har även en högre e- modul, 
tryckhållfasthet och draghållfasthet i jämförelse med 
spån och K-board.

Med tanke på att golfbanan ska tåla slag, nötning, vara 
stabil i sin konstruktion, inte för tung och hålla hög 
kvalitet har valet fallit på björkplywood 9 mm till 
bottenskivorna och massiv björk till sargkanterna. 

9 mm plywwod ger en stabilitet till bottenskivorna och 
klarar påfrestningen om någon skulle kliva på banan. 

Information som tabellen har baserats på kommer 
från(http://www.traguiden.se/ (10-04-28 Kl 15:45)), 
(Dahlgren, Wistrand, Wiström, 2004).

Figur 13 Jämförelse mellan materialens egenskaper och kostnad

Material Björk Gran Furu Plywood 9mm Spånskiva < 14 mm Träfiberskiva K-board

Densitet 650 kg/m3 390 kg/m3 505 kg/m3 490 kg/m3 760 kg/ m3 950 kg/m3
Tryckhållfasthet 57 MPa 39,5 MPa 46 MPa 25 MPa 12 MPa 20 MPa
Böjhållfasthet 115 MPa 75 MPa 86 MPa 30MPa 20 MPa 31 MPa
E-Modul 14000 10650 11000 8700 2000 3500

Bärförmåga E-Modul böjning E-Modul böjning
Hårdhet 2,4 1,2 1,9 / / /
Draghållfasthet 137 Mpa 88 Mpa 104 Mpa 25MPa 10 MPa 20MPa

I fiberriktningen I fiberriktningen I fiberriktningen Parallellt skivan Parallellt skivan Parallellt skivan

Slaghållfasthet 100 kJ/m2 50kJ/m2 70 kJ/m2 / / /

Kostnad 10800 kr/m3 1900 kr/m3 7000 kr/m3 100 kr/m2 40 kr/m2 100 kr/m2

Utan moms 8100 kr m3 1500 kr/m3 5300kr/m3 75 kr/ m2 30 kr/m2 75 kr/m2

Materialåtgång 0,0300 m3 1,4 m2
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Grepp att hålla i när banan 
fälls upp eller ihop

Komma nära

Djupare hål

Högre sargkanter

Transportera banan

Förvaring av hinder

Hög kvalitet

Banans tyngd

Manövrera banan själv

Billigt inköpspris

 Greppa och flytta hinder

UtslagsplatsenFigur 14 Hinder

Figur 15 Befintliga banan

Hopfällbar

4. Idégenerering

4.1 Utgångspunkt

Undersökningsfasen visar på ett flertal funktioner som 
kan adderas till banan eller formges på ett annat sätt för 
att tillgodose behoven som framkommit.

Bilderna på detta uppslag (Figur 14 och 15) visar 
två av hindren och ursprungsbanan samt vad som bör 
förbättras enligt behovsanalys och research.
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4.2 Form och funktion

Först har enkla blyertsskisser gjorts och av idéer som 
känts bra har modeller i kapa byggts för att få en känsla 
av hur en form eller en funktion fungerar. Förutom 
skissning och modellbygge har arbetet i verkstaden lett 
till genombrott vad det gäller att lösa olika problem. 
När en idé som varit bra ”på papper” inte har visat sig 
fungera av olika andledningar så har 
problemlösning skett direkt i verkstaden. Detta har 
gjort att ideér har förkastats och nya kommit fram. 
Inspiration till följande skissarbete har inte kommit via 
bilder och moodboards utan genom mötet med de 
människor som agerat testspelare på banan. Textors 
bana har mycket att erbjuda och det är den banan som 
ligger till grund för hela projektet.

Att komma nära banan och framförallt nära 
utslagsplatsen visade sig vara svårt  för de som är 
rullstolsburna. Skisser och foton till höger visar 
lösningar på hur banans form kan förändras för att 
kunna komma nära. 
 
Om första delen smalnas av och utslagsplatsen sticker 
ut en bit så underlättar det att komma nära (Figur 16).

För att inte det ska kännas för trångt när man ska slå 
bollen så kan sargerna göras lägre den första biten och 
vara högre längre in i banan så att bollen inte studsar 
över (Figur 17 och 18). 

Fotona till höger visar tester med modell byggd i 
kapaskiva samt verkstadstester där form och funktion 
på hur en avsmalning kan göras har testats (Figur 19).

Idé till hur hela banan kan se ut med den avsmalnande 
delen längst fram (Figur 20). 

Den befintliga banan är rak och fyrkantig och ideér om 
ett förändrad formen på den sista delen har övervägts 
men en nackdel med det är att det försvårar en 
hopfällning. En avsmalnad första del ger bättre plats för 
hjulen om man sitter i rullstol och bidrar även till att ge 
banan ett mer levande uttryck.

Figur 16 Avsmalnande första del

Figur 17 Mjuk övergång

Figur 18

Figur 19 Test med hög och låg sarg

Figur 20 Skiss på hela banan 
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För att hindra att bollen studsar ur koppen så krävs en 
konstruktionsförändring. Den gamla banan har endast 
djupet av bottenskivan som hålets djup. Detta kan lösas 
med att bottenskivan placeras i ett fräst spår i sargen 
(Figur 21 och 22). 

Det gör att skivan kommer upp en bit från golvet och 
ger ett avstånd som ger hålet ett större djup (Figur 23).

Spåret bör vara anpassat så att höjden för sargen ovan 
bottenplattan är tillräcklig så att inte bollen studsar över 
kanten. Höjden under bottenplattorna ska medge att 
bollkoppens djup blir tillräckligt för att inte bollen ska 
studsa ur koppen. 

Foton längst ner till vänster visar bilder från verkstaden 
under pågående arbete med utfräsning i sargerna för 
bottenplattorna (Figur 24).

Problematiken med att kunna greppa och flytta hinder 
kan lösas på flera olika sätt. Att sätta något på hindren 
som en pinne att greppa eller ett handtag är ett 
alternativ men det gör att hindren tar större plats vid 
förvaring (Figur 25).

En utfräsning  i träet för ett bättre grepp är ett alternativ 
och detta medför samtidigt att vikten på hindren kan 
minskas (Figur 26).

Figur 21 Fräst spår

Figur 22 

Figur 24 Test i verkstaden med fräsning av spår

Figur 23 Bollkoppen får ett djup

Figur 25 Variant på grepp

Figur 26 Utfräsningar för ett bättre grepp
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För att hindren ska passa ihop med förslag på banans 
form som inte längre är så kantig i och med 
avsmalningen av första delen så har formen på hindren 
mjukats upp och getts en rundning. Detta ger förutom 
att de passar bättre ihop med banan en mer greppbar 
form (Figur 28).

Skisser på hinder med utsatta mått ger en tydligare bild 
hur de kan de kan se ut (Figur 29).

Foton nedan visar tester i verkstaden av hindrens 
utformning (Figur 27).

Figur 28 Rundade former på hindren

Figur 29 Måttskisser på hinder, mått i mmFigur 27 Tester av utfräsningar och varianter på hinder
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För att erbjuda grepp på banan så kan utfräsningar i 
sargen göras. Lämpligt med en sådan utfräsning är på 
den bakersta delen av banan där ett grepp bör sitta för 
att man ska kunna fälla upp och ihop banan (Figur 30).

En variant med borrade hål eller ett rep är ett 
alternativ som funderats över (Figur 31). En nackdel 
med replösningen är att ett hängande rep gör att man 
kan fastna i det när man går eller rullar förbi. 
Nackdelen med borrade hål är att de inte kan göras 
tillräckligt stora för ett bra grepp. För stora hål skulle 
försvaga konstruktionen då storleken skulle behöva 
vara sådan att det skulle inkräkta på utfräsningen för 
bottenplattan. 

En urfräsning längs med hela sargen skulle erbjuda 
grepp runt om, men det försvagar konstruktionen och 
det är inte nödvändigt att kunna lyfta eller greppa 
banan hela vägen runtom (Figur 32).

Om en träkloss placeras under den utskjutande 
utslagplatsen så erbjuder den ett grepp samtidigt som 
den förstärker den utskjutande delen då den annars 
riskerar att trampas på och gå av (Figur 33).

Foton längst ner till vänster visar test av utfräsning på 
den bakre sargen och klossen som placerats under den 
utskjutande utslagsplatsen (Figur 34).

Problemet med att banan är för tung kan lösas dels 
genom val av material men även med en 
hjulkonstruktion så att man kan dra och rulla den 
hopfällda banan istället för att bära den (Figur 35).

Foto längst ner på höger sida visar förslag på hjulens 
placering (Figur 36).

Figur 30 Fräst spår i den bakre sargen

Figur 33 Förslag på kloss

Figur 32 Fräst spår runt hela sargen

Figur 31 Rep eller hål som grepp

Figur 36 Hjulens placeringFigur 34 Test av grepp och kloss under utslagsplatsen

Figur 35 Hjul
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4.3 Slutgiltiga val

Slutgiltiga val har tagits utifrån de första ideérna. 
Första delen på banan smalnas av och sargen i början är 
lägre. Detta gör det lättare för rullstolsburna att komma 
nära. En kloss placeras under utslagsplatsen som 
förstärkning. Den utstickande utslagsplatsen erbjuder  
ett grepp att hålla i när man ska fälla upp eller ihop 
banan. Ovansidan där bollen placeras är av svart 
högblank akryl som är ett slitstarkt material och ger en 
fin kontrast mot det ljusa träet (Figur 37).

Ett utfräst spår löper längs med kortsidan på den bakre 
delen. Detta erbjuder ett grepp när banan ska lutas för 
ändring av spelplanen. Det erbjuder även någonstans 
att ta när den ska fällas upp och ihop (Figur 38). 

Bottenplattan höjs upp genom att placera den i ett fräst 
spår i sargkanten för att få ett djupare hål (Figur 39).

Konstruktionen för att få en lutning behålls från den 
befintliga banan. Uppfällningen är enkel att hantera, det 
är lätt att se hur man ska göra och den är stadig. Någon 
anledning att ändra den har inte funnits då den enligt 
samtal med personerna som spelade banan tyckte den 
fungerade bra. En böjd metallskena fästs i kanterna 
med en vingmutter som tillåter att den kan vinklas i 
olika lägen (Figur 40).

Den första delen fälls in i mittensektionen (Figur 41).

Förvaring av hindren i själva banan medges då 
infräsningen av bottenplattorna skapat en sargkant 
mellan golv och bottenplatta, detta ger ett extra 
utrymme för hindren ovanpå den första infällda delen. 
Sista delen fälls över och blir som ett lock över hindren 
(Figur 42).

Figur 37 Utslagsplatsen

Figur 41 Första delen fälls in

Figur 38 Fräst spår

Figur 42Figur 40 Uppfällning av banan

Figur 39
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Hjul (Figur 43) placeras på den mittersta sektionen ner mot 
golvet och ett grepp i form av en infällbar stång (Figur 44) 
placeras i andra änden. Detta gör att man kan dra banan  när 
den är i liggande läge (Figur 45).

Problemet med att bollen studsar över sargen när man 
spelar har lösts med en högre sargkant än vad som är på den 
befintliga banan (Figur 46).

Konstruktionen för upp och ihop-fällning har inte förändrats 
jämfört med den befintliga banan. Den är enkel och det är 
lätt att se hur man ska göra. Den konstruktionen har hållt i 
över tjugo år trots flitigt användande av banan på rehab i 
Sandviken. Mellan den andra och tredje sektionen sitter 
ett vanligt 180-graders gångjärn fäst ovanpå sargkanterna 
(Figur 47). Ett pinngångärn som kan vridas i 180 grader 
sitter infällt i sargen på den första respektive andra delen 
(Figur 48). 

Figur 47

Figur 48

Figur 43

Figur 45 Banan kan dras eller skjutas fram

Figur 46 Sargkant

Figur 44 

Figur 49 Hela banan
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Hindren fästs med kardborre som är limmad under dem 
(Figur 50). Kardborren fäster bra på golftexmattan och 
ruckas inte när bollen slår emot dem samtidigt som de 
inte sitter för hårt så det blir svårt att ta loss dem när de 
ska placeras om.

Hur hindren används har inte förändrats. Fokuset har 
legat på att hitta ytor där ett grepp kan adderas utan 
att förstora hindren samt att ge dem mjukare former 
som även det ska underlätta när hindren greppas för att 
flyttas. Samtliga kanter är fasade precis som på banans 
sarger. Maximal höjd får vara 40 mm då hindren ska 
kunna förvaras inne i banan. Totalt är det nio hinder, 
fyra trekantshinder samt en av varje av de övriga.

Trekanten som är i massiv björk har fått en rund 
urfräsning rakt igenom som gör att man kan greppa det 
lättare. Ursprungshindret är svårare att greppa om man 
har en funktionsnedsättning i händerna (Figur 51). 

Hindret som ligger över hålet har tak i 4 mm plywood 
och massiva kanter i björk. Ett bra grepp erjuds då man 
lätt kan sticka in fingrarna mellan taket och sargerna. 
Ursprungshindret erbjöd ett grepp i kanterna men inget 
grepp ovanpå (Figur 52).

Det v-formade hindret har fått en mjukare rundning av 
hörnen än ursprungshindret. Det är lätt att greppa tack 
vare sin smala långa form. Det är gjort i massiv björk 
(Figur 53).

Det kullformade hindret är i massiv björk och har en 
rund utfräsning i båda kanterna. Detta gör det enklare 
att greppa mot för ursprungshindret. Sargerna har 
tagits bort för ett renare uttryck och detta ökar även 
svårighetsgraden (Figur 54).

Tipphindret som är i massiv björk har fått en rundning 
fram där bollen ska rulla upp. Det är en rent estetisk 
tanke bakom detta för att det ska passa ihop med 
resterande hinder som alla har en rundning någonstans.  
Hindret består av två delar och erbjuder ett bra grepp 
(Figur 55).

Hindret med ett hål där bollen ska rulla igenom har en 
rundad topp med ett hål för ett bättre grepp till skillnad 
mot för urprungshindret. Klossarna är i massiv björk 
och den rundade delen i 4 mm plywood (Figur 56).

Hindren väger tillsammans 1,4 kilo.

 

Figur 54 kulle

Figur 52 Hål

Figur 53 V-form

Figur 51 Trekant  

Figur 56 Tunnel

Figur 55 Tipp

Figur 50 Kardborre
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Hindrens utformning erbjuder ett bättre grepp och gör 
de lättare att flytta tycker samtliga. De grepp som finns 
fram och bak på banan fungerar bra även för dem som 
har en nedsättning i styrka och grepp i sin hand och 
arm. Att hindren kan förvaras i banan ses som ett stort 
plus. De tycker att sargkanter och bollkoppsdjup har 
förbättrats och att banan fortsätter att erbjuda aktiv 
fritid och träning.

5. Materialåtgång och kostnad

Skivmaterialåtgången för byggandet av banan beräknas 
till ca 1,4 m2. En skiva på 1525X1525 mm (2.32 m2) 
har köpts och den räcker till de tre bottenplattorna. 
Kostnaden med moms för skivan är ca 100 kr/ m2.
Åtgången av massivt trä beräknas till ca 0,0300 m3.
Då är även det material som hindren är gjorda av 
medräknad. Kostnaden med moms för massiv björk är 
10800 kr/m3 (Ceos industriprodukter [2009] s, 1, 24).

Materialkostnad för att bygga banan är:

Plywood och björk 490 kr 
Beslag 100 kr
Hjul 48 kr
Ytbehandlingsmaterial 150 kr
Metallstänger 40 kr
Golftexmatta 450 kr
Lim 100 kr
Akrylplast 20 kr

Material kan oftast inte köpas in i så små kvantiteter 
som ovan angivna. Då jag som privatperson köpt in 
material och i vissa fall använt befintligt material från 
skolans verkstad så är vissa priser ovan en uppskattning 
av kostnad. Om banan skulle tillverkas maskinellt och 
med stora inköp vad det gäller material skulle den
totala tillverkningskostnaden med all sannolikhet 
sänkas. Arbetstid har beräknats utifrån timersättning för 
en snickare. Att bygga banan för någon med erfarenhet 
tar uppskattningsvis ca 4-5 timmar. Med en lön på 430 
kr/tim blir det 2150 kr. Total tillverkningskostnad 
uppgår till ca 3500 kr. Detta baseras på om banan 
byggs för hand av en snickare och på materialkostnad 
med moms. 

4.4 Uppföljning av val

För att se om de ändringar banan fått har löst de ej
uppfyllda viktiga behoven så har en provspelning av 
= Golf gjorts på Länskliniken för rehabiliterings-
medicin i Sandviken. Testspelarna har fyllt i samma 
enkät som de gjorde vid den första provspelningen. 
Diagramet nedan (Figur 57) visar ett medelvärde av 
alla (8 stycken) som spelade på banan (Bilaga 5). 
Staplar med en ram runt visar uppfyllda behov oavsett 
vilken grad i behov som angivits.

Gråa staplar visar behov över 3, ganska viktigt.
Blåa staplar visar behov över 4, väldigt viktigt.
Grön stapel visar behov under 2, inte viktigt.

Av de 8 som spelat är 4 stycken rullstolsburna med 
varierande grad av nedsatt hand- och armfunktion samt 
nedsatt bålbalans. 2 stycken har ingen 
funktionsnedsättning alls. En som spelat har nedsatt syn 
och en har nedsatt funktion i ett ben. Flera av de som 
spelade på den gamla banan har även spelat nu. Några 
är nya testspelare och därför har behovsgraden i vissa 
fall ändrats jämfört med den första provspelningen. 
De som spelat båda gångerna uppgav att de inte riktigt 
kom ihåg vad de fyllde i första gången och det kan 
också förklara skillnader i behovsgrad. Diagrammet 
visar att flera av de viktiga funktioner som var dåligt 
uppfyllda nu har uppfyllts bättre. Att manövrera banan 
själv är nästintill uppfyllt. Att komma nära, greppa 
hinder, flytta hinder, lägga bollen på utslagsplatsen och 
att den har hjul så att man kan rulla den är samtliga 
uppfyllda. Att den är kul att spela på och har en 
varierande svårighetsgrad på hindren är inte helt 
uppfyllda liksom att få plats med den uppfälld och 
hopfälld.
 
Utifrån samtal med testpersonerna så tycker de att 
banan har blivit mycket bättre vad det gäller ett flertal 
saker som också visas i diagrammet. Att kunna komma 
nära för de som sitter i rullstol upplevs som väldigt bra 
då de slipper vrida kroppen så mycket som de behövde 
göra vid spel på den gamla banan. Att den har blivit 
tyngre tycker de är en försämring men de upplever att 
hjulen iallafall gör det enklare att manövrera banan. 

Figur 57 Diagram uppföljning 
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6. Resultat

Frågeställningarna har besvarats genom att ta reda på 
vilket material banan lämpligen kan byggas i och hur 
formen på bana och hinder kan anpassas enligt 
begreppet ”Design för alla”. En total 
tillverkningskostnad har tagits fram som faller inom 
ramen för vad City Golf frågade efter.

Resultatet av examensarbetet är en hopfällbar 
minigolbana i materialen björk och plywood. 
Utslagsplatsen är i akrylplast. Den har hjul och ett 
utfällbart metallhandtag som man kan dra den i. Genom 
konstruktionsförändringen har sargen blivit högre och 
bollkoppen djupare. Det har också möjliggjort att 
hindren kan förvaras inuti banan.

Första delen på banan har smalnats av så att det blir 
lättare att komma nära om man är rullstolsburen. 
Genom dels en utfräsning på banans bakre sarg och 
en utskjutande del i början av banan har grepp skapats 
som kan underlätta vid manövrering. Utslagsdelen har 
ett toppskikt av högblank svart akryl med ett fräst hål 
där bollen placeras. Hålet är väl tilltaget så att bollen 
inte ska åka av så lätt.

Den bakre delen av banan har en 
uppfällningsmekanism som gör det möjligt att 
variera svårighetsgraden i spelet.

Hindren har omformats med utfräsningar och mjukare 
linjer för att underlätta att greppa och flytta dem 
samtidigt som de ger ett mjukare uttryck. 

Bilderna visar hela banan (Figur 58) och funktionen 
med hopfällning och förvaring av hinder (Figur 59).

Sarger och hinder har avfasade kanter och detta bidrar 
även det till en följsammare bana.Till ytbehandling 
har olja olja använts till sargerna. Hindren har betsats 
med en klargul bets och sedan lackats flera lager. Detta 
ger träet en möjlighet att synas och ger en känsla av 
kvalitet.

Banan är klädd med golftexmatta (som Citygolf 
bidragit med). Hindren fästs direkt på mattan med 
kardborre som är fastlimmad under hindren.

Banans vikt tillsammans med hindren är 19,2 kilo 
vilket är en ökning i jämförelse med föregångaren. 
Genom att en tjockare plywood har använts till
bottenplattorna och att mer massivt material har 
använts för att kunna göra sargkanterna högre så har 
vikten ökat istället för att minskas. Det som väger upp 
ökningen är att banan har fått hjul och kan dras eller 
skjutas fram istället för att bäras. Bok som 
ursprungsbanan är byggd i har ungefär samma densitet 
som björk så val av material har inte påverkat utan 
snarare mängden material. I gengäld så känns banan 
stabilare, vilket ger en känsla av kvalitet och har fler 
efterfrågde funktioner såsom högre sargkanter och 
förvaring av hinder. 

Banan är hopfällbar och detta medger en bra 
förvaring  både om den ligger ner och kan skjutas in 
under till exempel en säng eller om den står och kan 
förvaras i en garderob eller dylikt. Uppföljning med 
målgruppen visar på ett positivt resultat då banan enligt 
uppföljningen upplevs mer tillgänglig och lättare att 
manövrera oavsett om man har en funktionsnedsättning 
eller ej. 

 

Figur 59

Figur 58= Golf
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7. Vidareutveckling

Som vidareutveckling till projektet kan en variant av 
hinder göras. Banan levereras med en uppsättning 
grundhinder som sedan kan kompletteras med till 
exempel äventyrshinder. 

För att variera banans form kan den byggas i 
modulsystem och sättas ihop i olika kombinationer. 
Modulerna skulle kunna vara stapelbara istället för att 
man kan fälla ihop banan.

Ytterligare en vidareutveckling kan vara att anpassa 
banan mer för utespel. Detta skulle innebära att 
materialvalet troligtvis blev ett annat och en 
impregnering av banan skulle vara nödvändig.

Skulle banan inriktas mot barn kan en färggladare 
variant där sarg och hinder är i olika glada färger kunna 
vara en utveckling.

Då banan blev tyngre än ursprungsbanan och ett av 
behoven var att den skulle bli lättare så kan en 
vidareutveckling ske vad det gäller material och 
dimensioner. En undersökning av till exempel plast 
eller annan sorts träbaserade skivmaterial än de valda, 
som har de hållfasthetsegenskaper som krävs skulle 
kunna göras för att hitta alternativ som är lättare än 
materialen som valts.

8. Diskussion

Att vi mår bra av att aktivera oss är något som vi 
ständigt blir påminda om via diverse medier. Att ha 
aktiv fritid. Oavsett vilka vi är och våra olika 
förutsättningar så är det viktigt  för kropp och själ med 
rörelse. Enligt Pär Lindar så är en positiv och 
utvecklande fritid något som påverkar hälsa och 
livskvalitet. Mikael Rickeskär som dagligen möter 
människor som har råkat ut för ett trauma säger samma 
sak och ser de positiva effekterna en meningsfull fritid 
ger för att kunna komma tillbaka till livet. Oavsett om 
man tycker om att spela minigolf eller långgolf så är 
det ett bra sätt att aktivera sig då du tränar mångsidigt. 

Naturligtvis så är det en större kraftansträngning att 
spela långgolf då du oftast går flera mil i samband med 
spel. Att ha en egen minigolfbana hemma som man kan 
spela på tillsammans med vänner eller släkt är ett 
alternativ till långgolf eller vanlig minigolf. Kanske 
man inte kan spela minigolf ute för att omgivande 
miljö inte är anpassad just efter dina behov. 

Testpersonerna som spelat på banan, som varit min 
inspiration till detta projekt, har alla tyckt att det har 
varit kul. Flera har klarat av att manövrera banan själv 
men många har upplevt det krångligt och svårt. 

Resultatet som  den första behovsanalysen visade att 
det i många fall var de utan någon funktionsnedsättning 
som hade ett större behov av att kunna fälla upp och 
ihop banan var förvånande. En tolkning av detta kan 
vara att en del av testspelarna inte tycker det var lönt att 
försöka för att banan kändes för svår och otillgänglig. 
Genom fler grepp, hjul och en mer lätttillgänglig 
bankonstruktion där hindren följer med banan och 
inte behöver fraktas bredvid så har utvecklingen och 
prototypen möjliggjort en förbättring vad det gäller 
den saken. Det visar uppföljningen där den nya banan 
provspelades. Då båda provspelningarna inte hade så 
många testpersoner vid varje tillfälle så kan det inte 
anses vara vetenskapligt bevisat att banan har 
förbättrats. Vad som är bevisat dock, inte minst för 
författaren av denna rapport, är att förändringarna av 
banan ledde till positiva reaktioner bland testspelarna.  

Enligt Handigolf så är golf ett av de bästa sätten att 
rehabilitera sig. De kanske mest syftar på långgolf men 
en skonsammare mindre rörelse som du gör när du 
spelar minigolf kanske passar vissa bättre. Samma 
effekter som Pär Lindar skriver om kan Mikael 
Rickeskär bekräfta via sitt arbete med 
funktionshindrade.

Målgruppen för produkten är bred som nämnts i 
inledningen. Alla ska kunna spela på banan och den 
kan användas i rehabiliteringsyfte.

9. Egna reflektioner

Med facit i hand så hade behovsanalysen kunnat 
utformas på ett enklare sätt då flera av de frågor som 
ställts om kön, ålder etcetera egentligen inte varit 
relevant för rapporten. Om målgruppen hade varit bara 
kvinnor eller barn så hade en jämförelse kunnat gjorts 
mellan de olika grupperingarna för att 
utkristallisera vad som är viktigt för vem. När det 
handlar om ”Design för alla” så har jag tolkat det som 
att designa för just alla och inte en specifik målgrupp. 
Genom behovsanalysen så har behov och uppfyllnad 
varit det viktigaste och inte vilket kön eller ålder någon 
har. 

Skulle jag börja om från början så skulle tiden för 
undersökningsfasen kortas ner eller behandlas mer 
effektiv då idéfasen och byggandet av prototyp har fått 
för lite tid. Bland det svåraste med rapporten har varit 
kostnadsanalysen utifrån de materialval som gjorts då 
det kräver mycket beräkningar och uppgifter som jag 
upplevt har varit svårt att få tag på. Därför har 
kostnadsanalysen inte blivit så omfattande som det till 
en början var tänkt. En utmaning har också varit att 
bygga prototypen och med de färdigheter som jag fått 
under min utbildning och god handledning så har det 
gått bra. 
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Jag känner också att en tydligare och mer omfattande 
avgränsning skulle varit bra, då jag siktat lite för högt 
vad det gäller att lösa väldigt många av de problem 
som innefattades av att manövrera banan själv.

Provspelningen på banan som jag har byggt gav enormt 
mycket tillbaka då responsen från de som ställde upp 
och spelade igen var väldigt positiv. Några av de som 
inte tyckte det var så kul första gången hade mycket att 
säga om utformning och materialval och jag upplevde 
det som att de tyckte det var roligare att spela golf nu.
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Bilaga 1 Enkätundersökning

Frågeformulär        
       
       
Golfkväll på Sandvikens rehabklinik 2010-03-11      
       
Ålder: 0-20  21-30   31-40   41-50   51-60   61-70   71-80   81- 90   91-100 år   
Kön:…………………………       
       
Har du några särskilda behov/funktionsnedsättning?………………………..    
Om ja på ovanstående, vilken/vilka är dessa?……………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………….  
Vilka ev hjälmedel använder du?:…………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
Kroppslängd:………………………       
       
Öppna frågor       
Har du en aktiv fritid?........................       
       
Är det viktigt med en aktiv fritid för dig?..........................     
Om ja på ovanstående, varför?.................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
Vad gör du på din fritid?............................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… …………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………  
Är det viktigt att kunna ha en aktiv fritid ihop med andra?................................   
Om ja på ovanstående, varför?.................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..  
Ökar en aktiv fritid ditt sociala liv?.....................................     
Om ja på ovanstående, hur?....................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………… 
       
       
       
       



När du spelar golf på denna bana hur viktigt   När du spelat golf på denna bana 
är det att följande behov blir uppfyllda?   hur väl uppfylldes dessa behov?
       
       
       5, Avgörande  5, Helt uppfyllt  
       4, Väldigt viktigt  4, Väl uppfyllt  
       3, Ganska viktigt  3, Ganska uppfyllt 
       2, Inte så viktigt  2, Lite uppfyllt  
       1, Inte alls viktigt  1, inte uppfyllt  
       0, vet ej   0, vet ej   

Det är enkelt/ lätt att       
använda hjälpmedel du behöver när du spelar         
komma nära banan         
kunna greppa hinder         
kunna flytta hinder         
förstå hindrens placering         
fälla ihop banan         
fälla upp banan         
reglera höjden på banan         
se vad man gör         
förstå hur man gör         
kunna vara flera som spelar         
transportera banan från ett ställe till ett annat          
höra var bollen rullar          
se vart bollen rullar          
använda klubban på traditionellt sätt          
kunna använda klubban på ett annat sätt         
se kontrast i färg mellan sarg, golv och hinder         
plocka upp bollen från banan         
plocka upp bollen ur hålet         
lägga bollen på utslagsplatsen         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



Om du ägde eller skulle köpa den här banan hur  Om du ägde eller skulle köpa den här banan 
viktigt är det att följande behov blir uppfyllda?  hur väl blir följande behov uppfyllda?  
       
       
       5, Avgörande  5, Helt uppfyllt  
       4,Väldigt viktigt  4, Väl uppfyllt  
       3, Ganska viktigt  3, Ganska uppfyllt 
       2, Inte så viktigt  2, Lite uppfyllt  
       1, Inte alls viktigt  1, inte uppfyllt  
       0, vet ej   0, vet ej   

Det är enkelt/ lätt att       
manövrera banan själv         
förvara         
göra ren          
hålla ren         
reparera         
byta ut delar         
transportera från ett ställe till ett annat         
den får plats i bilen         
användas inne och ute         
den är höj och sänkbar         
anpassa efter mina behov         
få plats med den hopfälld         
få plats med den uppfälld         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



Om du ägde eller skulle köpa den här banan hur  Om du ägde eller skulle köpa den här banan
viktigt är det att följande behov blir uppfyllda?  hur väl blir följande behov uppfyllda?  
       
       
       5, Avgörande  5, Helt uppfyllt  
       4,Väldigt viktigt  4, Väl uppfyllt  
       3, Ganska viktigt  3, Ganska uppfyllt 
       2, Inte så viktigt  2, Lite uppfyllt  
       1, Inte alls viktigt  1, inte uppfyllt  
       0, vet ej   0, vet ej   

Att den känns/är/har       
exklusiv         
av hög kvalitet         
dyr och påkostad         
i en neutral färgskala         
i en ljus färgskala         
i en mörk färgskala         
kul att spela         
säker att spela på         
i ett miljövänligt material         
i ett återvinningsbart material         
billig i inköpspris         
billig att reparera         
varierande svårighetsgrad på hindren         
handtag som man kan bära den i          
hjul så man kan rulla den         
hopfällbar         
       
       

Övriga synpunkter/kommentarer……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Tack för din medverkan!       
       
Lotta Näslund, student       
Design och träteknik, Högskolan i Gävle       
       



Bilaga 2 Enkätundersökning uppföljning

Frågeformulär       
Uppföljning av behovsanalys       
       
Sandvikens rehabklinik 2010-06-10       
       
       
Ålder: 0-20  21-30   31-40   41-50   51-60   61-70   71-80   81- 90   91-100 år   
       
Kön:…………………………       
       
       
       
       
       
Har du några särskilda behov/funktionsnedsättning?………………………..    
       
Om ja på ovanstående, vilken/vilka är dessa?……………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………………………………… …………………
………………………………………………………………………………………………

När du spelar golf på denna bana hur viktigt   När du spelat golf på denna bana 
är det att följande behov blir uppfyllda?   hur väl uppfylldes dessa behov?
       
       
       5, Avgörande  5, Helt uppfyllt  
       4, Väldigt viktigt  4, Väl uppfyllt  
       3, Ganska viktigt  3, Ganska uppfyllt 
       2, Inte så viktigt  2, Lite uppfyllt  
       1, Inte alls viktigt  1, inte uppfyllt  
       0, vet ej   0, vet ej   

Det är enkelt/ lätt att       
använda hjälpmedel du behöver när du spelar         
komma nära banan         
kunna greppa hinder         
kunna flytta hinder         
förstå hindrens placering         
fälla ihop banan         
fälla upp banan         
reglera höjden på banan         
se vad man gör         
förstå hur man gör         
kunna vara flera som spelar         
transportera banan från ett ställe till ett annat          
höra var bollen rullar          
se vart bollen rullar          
använda klubban på traditionellt sätt          
kunna använda klubban på ett annat sätt         
se kontrast i färg mellan sarg, golv och hinder         
plocka upp bollen från banan         
plocka upp bollen ur hålet         
lägga bollen på utslagsplatsen         



Om du ägde eller skulle köpa den här banan hur Om du ägde eller skulle köpa den här banan 
viktigt är det att följande behov blir uppfyllda? hur väl blir följande behov uppfyllda?  
       
      
      5, Avgörande  5, Helt uppfyllt  
      4,Väldigt viktigt  4, Väl uppfyllt  
      3, Ganska viktigt  3, Ganska uppfyllt 
      2, Inte så viktigt  2, Lite uppfyllt  
      1, Inte alls viktigt  1, inte uppfyllt  
      0, vet ej   0, vet ej   

Det är enkelt/ lätt att       
manövrera banan själv         
förvara         
göra ren          
hålla ren         
reparera         
byta ut delar         
transportera från ett ställe till ett annat         
den får plats i bilen         
användas inne och ute         
den är höj och sänkbar         
anpassa efter mina behov         
få plats med den hopfälld         
få plats med den uppfälld         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



Om du ägde eller skulle köpa den här banan hur Om du ägde eller skulle köpa den här banan
viktigt är det att följande behov blir uppfyllda? hur väl blir följande behov uppfyllda?  
       
       
      5, Avgörande  5, Helt uppfyllt  
      4,Väldigt viktigt  4, Väl uppfyllt  
      3, Ganska viktigt  3, Ganska uppfyllt 
      2, Inte så viktigt  2, Lite uppfyllt  
      1, Inte alls viktigt  1, inte uppfyllt  
      0, vet ej   0, vet ej   

Att den känns/är/har       
exklusiv         
av hög kvalitet         
dyr och påkostad         
i en neutral färgskala         
i en ljus färgskala         
i en mörk färgskala         
kul att spela         
säker att spela på         
i ett miljövänligt material         
i ett återvinningsbart material         
billig i inköpspris         
billig att reparera         
varierande svårighetsgrad på hindren         
handtag som man kan bära den i          
hjul så man kan rulla den         
hopfällbar         
       
       

Övriga synpunkter/kommenter……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
       
Tack för din medverkan!       
       
Lotta Näslund, student       
Design och träteknik, Högskolan i Gävle       



Bilag 3 Diagram över behov i olika grupperingar Del 1

0

0,5 1

1,5 2

2,5 3

3,5 4

4,5 5

Behov ingen funktionsnedsätt
ning

Behov rullstolsburen

Behov nedsatt
 arm

 och handfunktion

Behov nedsatt
 bålbalans



Del 2

0

0,5 1

1,5 2

2,5 3

3,5 4

4,5 5

Behov ingen funktionsnedsätt
ning

Behov rullstolsburen

Behov nedsatt
 arm

 och handfunktion

Behov nedsatt
 bålbalans



Del 3

0 1 2 3 4 5 6

Behov ingen funktionsnedsätt
ning

Behov rullstolsburen

Behov nedsatt
 arm

 och handfunktion

Behov nedsatt
 bålbalans



Bilaga 4 Diagram över allas behov

0

0,5 1

1,5 2

2,5 3

3,5 4

4,5 5



Bilaga 5 Diagram uppföljning

0 1 2 3 4 5 6


