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Stockholms Innebandyförbund 

Utredning kring om Förbundets spelformer kan justeras och förändras för 
att tillmötesgå de spelare som ej kommit så långt i sin utveckling eller som 
ej finner sin plats i nuvarande seriesystem. 

Bakgrund: 
På Stockholms Innebandyförbunds Årsmöte i juni månad 2021 inkom Silverdals IF med en 
motion som föreslog att en arbetsgrupp bildas inom Stockholms Innebandyförbund som 
arbetar fram förslag och riktlinjer som säkerställer att de lag som inte har kommit så långt 
i sin utveckling får möjlighet att spela matcher mot andra lag på sin nivå. Motionären 
menade bland annat att på de lätta nivåerna deltar idag lag som är för bra för just lätt 
nivå.  

Styrelsen välkomnade motionen och delade motionärens inställning till att alla barn och 
ungdomar ska få möjlighet att spela matcher på sin nivå. Styrelsen ansåg vidare att 
nuvarande seriestruktur är anpassad efter SIU-modellen och utformad för att just varje 
spelare skall kunna spela på den nivån spelaren hör hemma på utvecklingsmässigt.  

Stockholms Innebandyförbunds (StIBF) kansli arbetar ständigt med utvecklingen av 
seriestrukturen samt uppföljning av placering av lag i tävlingsstrukturen. Exempel på 
åtgärder som tagits för att ytterligare säkerställa att lag hamnar på sin rätta nivå är till 
exempel uppföljning av resultat, möjlighet till nivåbyte efter startat seriespel samt 
införandet av fri anmälan till Svart Nivå som lanserades 2020–2021.  

Styrelsen upplevde dock att frågan kring hur nuvarande seriestruktur och spelformer 
tillmötesgår de som ej kommit så långt i sin utveckling eller som ej finner en plats i 
nuvarande spelformer är en viktig fråga.  

Styrelsen föreslog därmed en utredning kring hur nuvarande seriestruktur tillmötesgår 
nämnd målgrupp.   

Denna utredning uppdrogs till Tävlingskommittén och skulle förankras hos föreningarna 
genom till exempel en referensgrupp bestående av engagerade föreningsrepresentanter. 

Årsmötet beslutade att gå på styrelsens förslag. 

Mot bakgrund av detta beslut uppdrog StIBF:s tävlingskommitté Stockholms 
Innebandyförbunds kansli att genomföra denna utredning. Utredningen genomfördes av 
kansliets tävlingsavdelning. 

Utredningens slutsats (Sammanfattning): 
- Nuvarande tävlingsstruktur som baseras på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell 

(SIU) bör inte ändras. 
- StIBF bör ta fram tydligare guider för laguttagning på de olika nivåerna. 
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- StIBF bör skapa forum för dialog mellan lagens ledare före seriestart och under 
säsong med syfte att skapa jämna och utvecklande matcher i alla serier på barn- 
och ungdomsnivå. 

- Innehållet i ledarutbildningarna bör ses över i dialog med Svenska 
Innebandyförbundet där just laguttagning i Stockholms SIU anpassade 
tävlingsstruktur bör få ett större utrymme. 

 

 

Metod: 
Tävlingsavdelningen bestämde att utredningen i stor del ska basera sig på uppfattningen 
i verksamheten.  

Insamling av hur ledare och föreningar upplever frågeställningen har skett genom 
följande aktiviteter: 

- Enkät via mejl till personer som inom de 3 senaste säsongerna är/har varit ledare 
för röda lag på lätta eller medel-lätta nivåer på flicksidan. (nov / dec) 

- Enkät via mejl till personer som inom de 3 senaste säsongerna är/har varit ledare 
för röda lag på lätta eller medel-lätta nivåer på pojksidan. (nov / dec) 

- Tillsättning av referensgrupper med ledare för pojklag och flicklag genom 
annonsering på hemsida och via mejl till föreningarna och de ledare som tidigare 
fått enkät via mejl. 

- Genomförande av referensgruppsmöten på pojk- och flicksidan den 10 februari 
med insamling av uppfattning kring utmaningar, problem och upplevd 
ansvarsfördelning. 

Enkät: 
I slutet av november 2021 mejlades en enkät till personer som är eller som de tre senaste 
säsongerna varit ledare på röda lätta och medel-lätta nivåer.  

Då regelverken för hur lagen får använda spelare över flera olika nivåer skiljer sig mellan 
pojk- och flickserier så hanterades detta genom en enkät till ledare för pojklag och en 
enkät till ledare till flicklag. 

Svarsfrekvens. 

Antal ledare för pojklag som svarade på enkäten är 41 stycken. (Svarsfrekvens 35% av 117)     

Antal ledare för flicklag som svarade på enkäten är 34 stycken. (Svarsfrekvens 30% av 114)                                                                              

I enkäten ställdes frågor kring i vilken utsträckning man som ledare för röda lag på lätta 
nivåer upplevt att seriesystemet tillmötesgår lag och spelare som inte kommit så långt i 
sin utveckling. 

Enkäten berörde även olika frågeställningar kring hur man som ledare bedömde att det 
egna laget hade förutsättningar att hålla nivån men även hur man upplevde att 
motståndarnas laguttagningar överensstämde med den lättare nivån på röd nivå. 

Det var totalt 9 stycken frågeställningar med fyra olika val på svarsalternativ på varje fråga. 
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I slutet av enkäten gavs även möjlighet att ge kommentarer i allmänna ordalag. 

Sammanfattning. 

Det framgår tydligt av enkätsvaren att drygt 50% av ledarna på både pojk- och flicksidan 
upplever att seriesystemet tillmötesgår spelare som inte kommit så långt i sin utveckling. 
 
Samtidigt framgår det att laguttagningar till betydande del sker genom att spelare deltar 
på flera olika nivåer i olika lag inom föreningen. På pojksidan svarar ledarna att 75% av 
deras spelare deltar på 2 eller 3 olika nivåer. På flicksidan är det 65% av ledarna som svarar 
att deras spelare deltar på 2 eller flera nivåer. (Observera att detta inte behöver vara 
felaktigt) 
 
På pojksidan anser 63% av ledarna att de kan ta ut ett lag på rätt nivå till matcherna på 
Lätt och Medellätt nivå. Gällande synen på motståndarnas förmåga att ta ut lag på rätt 
nivå svarar 46% av ledarna i pojklagen att motståndarlagen klarar detta. 
 
På flicksidan anser 88% av ledarna att de kan ta ut ett lag på rätt nivå till matcherna på 
Lätt och Medellätt nivå. Gällande synen på motståndarnas förmåga att ta ut lag på rätt 
nivå svarar 77% av ledarna i flicklagen att motståndarlagen klarar detta. 
Gällande samarbetet mellan träningsgrupper och olika lag i föreningen svarar 17% av pojk-
ledarna att de har ett bra samarbete mellan träningsgrupperna i föreningen. 
 
26% av flick-ledarna anser att de har ett bra samarbete internt i föreningen. Det innebär 
således att 83% respektive 74% av ledarna anser att de inte har ett bra samarbete eller att 
de i sin förening inte har ett spelarunderlag som skapar förutsättningar för ett bra 
samarbete mellan de olika träningsgrupperna. 
 
 

 
 

 

Enkätsvaren 

På nedanstående länkar framgår de fullständiga svaren på enkäterna. 

Ledare för pojklag: 
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=BERO72Gqq0qI3Deav8NlUxB3GqIBnghHsx

WKLyTu5fpUNjlNTjZZQjI3MUdMWEREUVNNUVpDT00ySC4u&AnalyzerToken=680oNHPmBOshf

P7CxbFZxZEa3istTaHZ 

Ledare för flicklag: 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=BERO72Gqq0qI3Deav8NlUxB3GqIBnghHsxWKLyTu5fpUNjlNTjZZQjI3MUdMWEREUVNNUVpDT00ySC4u&AnalyzerToken=680oNHPmBOshfP7CxbFZxZEa3istTaHZ
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=BERO72Gqq0qI3Deav8NlUxB3GqIBnghHsxWKLyTu5fpUNjlNTjZZQjI3MUdMWEREUVNNUVpDT00ySC4u&AnalyzerToken=680oNHPmBOshfP7CxbFZxZEa3istTaHZ
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=BERO72Gqq0qI3Deav8NlUxB3GqIBnghHsxWKLyTu5fpUNjlNTjZZQjI3MUdMWEREUVNNUVpDT00ySC4u&AnalyzerToken=680oNHPmBOshfP7CxbFZxZEa3istTaHZ
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https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=BERO72Gqq0qI3Deav8NlUxB3GqIBnghHsx

WKLyTu5fpUMzlYODRCTDRDM1A5T1I3MzIyM0dWQ1gwNi4u&AnalyzerToken=0oejcmjZQ4y3PvZ

Hr8k2oXcSR4WILcWD 

 

Referensgrupper: 
Under januari månad 2022 fick samma målgrupp av ledare som bjöds in att delta i 
enkäten även möjligheten att anmäla sitt intresse för att delta i en referensgrupp, för att 
utöver enkätsvaren även diskutera de utmaningar man kan se som ledare för lag som inte 
kommit så långt i sin utveckling. StIBF la även ut en nyhet på webbplatsen och sociala 
medier där intresserade ledare kunde mejla sin intresseanmälan för deltagande i en 
referensgrupp. 

StIBF arrangerade sedan två separata referensgruppsmöten den 10 februari. Ett möte 
med fem ledare för flicklag och ett möte med fem ledare för pojklag. 

Syftet med dessa möten var framför allt att ledarna skulle dela med sig av sina 
erfarenheter och utmaningar samt även diskutera ansvarsfördelningen mellan förbund, 
förening och ledare  kopplat till dessa utmaningar. 

Sammanfattning. 

 

- Ledare i mindre föreningar upplever ibland att lag från stora föreningar kan ställa 
upp med i princip samma lag på flera olika nivåer. 

- Tufft under pandemin med tapp på spelare. 
- Möter ibland lag som tagit in yngre blå spelare som är jätteduktiga. Upplevs som 

jobbigt för spelarna att bli utklassade av yngre. 
- Bra tänk från förbundet att dela upp i nya resultatbaserade serier efter jul. 
- Efterlyser guidning från förbundet gällande hur många matcher en spelare bör 

spela per vecka eller under en säsong. 
- Utmaning att dela upp spelarna efter förmåga när man vill att alla ska känna sig 

delaktiga i samma lag oavsett vilken nivå man befinner sig på. 
- Allmänt dålig kontakt och kommunikation mellan ledarna för lagen som ska 

mötas innan matcherna. 
- Svårt att tillämpa SIU i föreningar med få lag eller lag med tunna trupper. 
- Svårt att få en bra balans i gruppen med stora skillnader mellan spelarna vilket 

leder till ökat dispensbehov. 
- Seriesystemet är bra men det handlar mer om hur vi använder det. 
- Dålig kontakt med ledarna för de andra lagen i serien. 
- Dialog med ledarna för motståndarlaget borde vara näst intill obligatoriskt. 
- Svårt att hitta kontaktuppgifter. 
- Kortsiktigt är dialogen mellan ledarna viktig. På längre sikt måste man jobba mer i 

föreningarna gällande hur man följer intentionen med SIU. 
- Laguttagningar måste diskuteras mycket mer på ledarutbildningarna. 
- Uppdatera välkomstmallen i iBIS vad man kommer med för trupp till matchen. 
- Kanske  större problem på medel nivån. 
- Problemen ligger ofta på ledarnivån. För vida ramar att kunna flytta spelare. 
- Samma lag deltar på olika nivåer. 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=BERO72Gqq0qI3Deav8NlUxB3GqIBnghHsxWKLyTu5fpUMzlYODRCTDRDM1A5T1I3MzIyM0dWQ1gwNi4u&AnalyzerToken=0oejcmjZQ4y3PvZHr8k2oXcSR4WILcWD
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=BERO72Gqq0qI3Deav8NlUxB3GqIBnghHsxWKLyTu5fpUMzlYODRCTDRDM1A5T1I3MzIyM0dWQ1gwNi4u&AnalyzerToken=0oejcmjZQ4y3PvZHr8k2oXcSR4WILcWD
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=BERO72Gqq0qI3Deav8NlUxB3GqIBnghHsxWKLyTu5fpUMzlYODRCTDRDM1A5T1I3MzIyM0dWQ1gwNi4u&AnalyzerToken=0oejcmjZQ4y3PvZHr8k2oXcSR4WILcWD
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- Många avanmälningar skapar serier där lagen får alldeles för få matcher. 
- Viktigt att ringa upp motståndarnas ledare innan match och prata om vad man 

kommer med för lag. 

 

 

 

 

Vems är ansvaret? 

- Hitta ett bättre system för att undvika matchkrockar för träningsgrupper med flera 
lag (StIBF) 

- Bättre kommunikation mellan ledarna för lagen innan match. (Ledarna) 
- En tydlig guide hur lag bör tas ut så att inte allt för många spelare deltar på olika 

nivåer.  Även i denna guide ha med att yngre duktiga blå spelare ofta är alldeles för 
bra för att delta på röda lätta eller medellätta nivåer. (StIBF) 

- På utbildningarna bör fokus ligga på hur man tar ut lagen (StIBF) 
- Digitalt möte mellan ledarna i de olika serierna innan serien drar i gång. (StIBF) 
- Delade serier efter jul (StIBF) 

Sammantagen analys:  
StIBF anser att det råder en mycket samstämmig bild ute i verksamheten av att själva 
seriestrukturen med de olika SIU-nivåerna är bra.  

Utmaningarna ligger snarare i ledarnas och föreningarnas förmåga att applicera SIU-
tänket på laguttagningarna i större utsträckning.  

Av enkätsvaren framgår även att föreningarna bör hitta bättre former och möjligheter för 
de olika träningsgrupperna att i större utsträckning samarbeta med varandra för att 
underlätta kloka laguttagningar. 

Det finns dock tydliga önskemål om en revidering av innehållet i ledarutbildningarna där 
det i betydligt större omfattning ska ingå hur laguttagning ska gå till. 

Att i större utsträckning dela upp serierna i höst och vårsäsong baserat på resultaten 
under hösten lyfts även fram som en åtgärd som borde ge jämnare matcher över tid. 

Ledarna anser även att StIBF bör skapa forum för dialog mellan ledarna innan seriestart 
och tydligare uppmaning om dialog innan varje match. 

Utredningens slutsats: 
Stockholms Innebandyförbund anser inte att tävlingsstrukturen som baserar sig på SIU-
modellen ska ändras. 

Däremot bör StIBF tillsammans med föreningarna arbeta för tydligare information och 
guidning om hur laguttagningar ska gå till samt även skapa olika forum för dialog mellan 
ledarna i de olika serierna. 
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Innehållet i ledarutbildningarna bör också ses över i dialog med Svenska 
Innebandyförbundet som är huvudman för utbildningarna där just laguttagning bör få ett 
större utrymme. 

Förbundet bör även undersöka möjligheten i att i större utsträckning dela upp serierna på 
lätta nivåer efter jul. 

 

 

Avslutningsvis: 
Arbetet med denna utredning har gett StIBF många bra inspel från verksamheten i 
distriktet gällande tävlingsstrukturen och den målgrupp som motionen till årsmötet 
beskrev.  

De slutsatser som utredningen gett tar StIBF med sig som utvecklingspunkter i det 
kontinuerliga utvecklingsarbete som pågår avseende Stockholm Innebandyförbunds 
tävlingsstruktur. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla ledare ute i våra föreningar som varit delaktiga genom att 
svara på enkäter och delta i olika referensgrupper längs vägen. 

 


