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FÖRORD

Äntligen tillbaka!

Styrelsens sammansättning: 

• Märit Bergendahl, ordförande
• Martin Klabere, vice ordförande
• Andreas Carlson
• Ulf Holst
• Lena Larsson
• Carin Sjöberg
• Mats Romell
• Helén Wiklund Wårell
• Victoria Wikström

Valberedningens sammansättning: 

• Boel Carlsson, ordförande
• Malena Björnlund
• Daniel Holm
• Lars Svensson
• Eva Pethrus

Säsongen 2021/22 summeras nog bäst som föränd-
ringarnas säsong. Fortsatt pandemi med restriktioner, 
för att senare gå in i normalläge och återstart. Det var 
inställda matcher. Framskjutna evenemang. Uppoff-
ringar. Anpassningar. Men också glädjerop. Fler gånger 
om. Två VM-guld, ett VM-silver och ett VM-brons. De 
två VM-gulden kom dessutom inom loppet av en 
vecka. Det går inte att säga annat än att detta blev en 
historisk säsong.

Vi fyllde också 40 år som sport. Svenska Cupen gjorde 
comeback. Podcasten Från ribbstolar till Globen 
lanserades. En magisk bankett på Gasklockorna i Gävle 
genomfördes. 

När restriktionerna slutligen släppte kunde vi äntligen 
återgå till en normal verklighet. Vi kunde se till att 

kokande läktare. 

Men, Svensk Innebandy är så mycket mer än bara 
tävling. Svensk Innebandys kärnvärden är samverkan, 
inkludering och nyskapande. Vårt omfattande arbete 
har uppmärksammats av partners som har lockats av 

det vi gör utöver att erbjuda traditionell innebandy.  
Under hösten kunde vi välkomna OBOS som ny 
huvudpartner, jämte Pantamera och EY. I årets verk-
samhetsberättelse berättar vi mer om våra partners 
och vårt arbete för att vara mer än en sport. Vi går 
också igenom hur vi har klarat verksamhetsmålen. 
Givetvis har även de påverkats av pandemin. En 
del mål har inte nåtts då aktiviteter inte har kunnat 
genomföras, men de är inte inställda för det. I stället 
satsar vi ännu högre mot nästa säsong. Målen är 
långsiktiga och när vi stöter på hinder måste vi kunna 
anpassa oss.  

Avslutningsvis så ligger nu en väldigt viktig tid framför 
oss, återstartsarbetet. Det är välplanerat och har redan 
börjat hos alla våra distrikt och vi står redo att stötta 
på alla sätt vi kan för att sätta fart på alla aktiviteter 
inom Svensk Innebandy igen. Nu är vi äntligen till-
baka! 

Trevlig läsning, och tack för den här säsongen!

Märit Bergendahl 
Ordförande 
Svenska Innebandyförbundet

Mikael Ahlerup
Generalsekreterare 
Svenska Innebandyförbundet

Det här är Svensk Innebandy

Syfte: Svensk Innebandys syfte är att erbjuda en 
enkel, rolig sport som alla kan utöva hela livet. 

Vision: Svensk Innebandys vision är att bli  
Folksporten. Med folksport så tänker vi på en sport 

som tilltalar många. Som är öppen för alla. Som 
är så enkel och rolig att många vill utöva den. Och 

som dessutom är underhållande att se på.

Värdegrund: Svensk Innebandys kärnvärden bygger 
vår värdegrund. Det här är kompassen som alltid 
visar oss i rätt riktning. Oavsett vad vi gör, vilka 

beslut vi fattar eller hur vi kommunicerar, så har det 
sin grund här.

 Foto: Per Wiklund, Calle Ström, Stefan Svensson, Idrottsfoto, Erik Landerdahl Segerberg Media

Inkludering Samverkan Nyskapande+ + =
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Möten under året:

• Sju Förbundsstyrelsemöten genomfördes 
  under verksamhetsåret
• Två Ordförandekonferenser
• En personalkonferens 
  (personal från SIBF och SDF)

• Ett Riksidrottsmöte



Personal

Mikael Ahlerup, generalsekreterare  
Amanda Emet, administrativ koordinator (2021-12-13) 
Anders Jonsson, utvecklingschef 
Andrea Hjelmåker, utbildningsansvarig 
Anki Kjellberg, försäljning- och partneransvarig (2021-08-09) 
Anton Rosenblad, medieansvarig 
Ebba Wengström, projektledare för U19-VM 2021 & VM 2021 
Erik Nilsson, produktionsledare 
Göran Berg, kundtjänst 
Hanna Sandberg, kommunikatör 
Hanna Wiklund, barn- och ungdomsansvarig (2021-09-01) 
Inez Rehn, inkluderingsansvarig 
Jan Lindberg, landslagskonsulent 
Joakim Lindström, administrativ chef 
Johanna Collin, ekonomiassistent 
Jonas Olsson, systemutvecklare 

 föreningsutvecklingsansvarig 
Katrin Bellander, konferens- och reseansvarig 
Linda Noppa, förbundsjurist 
Lisa Eskils, varumärkesansvarig 
Ludvig Gustavsson, kommunikatör (2021-09-01) 
Magnus Nilsson, tävlingschef 
Martin Hallén Almroth, digital kommunikatör (2021-09-20) 
Mattias Linell, domarkoordinator 

, tävlingskonsulent 
Nahom Zemui, biljettansvarig VM 2021 (2021-09-27) 
Niklas Nordén, förbundskapten herrlandslaget 
Patrik Eklund, tävlingssamordnare 
Robin Andersson, domarkonsulent 

, elit- och landslagschef (2021-05-10) 
, HR-chef  

Stefan Jonasson, marknads- och arrangemangschef 
Thomas K:h Andersson, IT-ansvarig 
Tero Marjamäki, kommunikationschef (2022-01-10) 
Tobias Linderoth, projektledare 
Åsa Karlsson, förbundskapten damlandslaget 
Åsa Wigforss, ekonomichef

Uppskjutna interna-
tionella mästerskap, 
inställda turneringar. 
Mönstret från förra 
säsongen gick igen 
även denna. Men mot 
slutet av säsongen 
lättades så äntligen 
restriktionerna och 
både ungdomstäv-

kunde genomföras, 
åter inför fullsatta 
läktare. 

Pandemin hade även denna säsong 

– Det var såklart väldigt tufft att 

skjuta fram eller ställa in evenemang, 
men vi hade lärt oss en hel del från 
säsongen innan, säger Magnus 

-
mang helt ställas in, eller skjutas fram. 
Denna säsong blev något rörigare då 
restriktioner släpptes till vissa delar, 
för att sedan införas på nytt, för att 
sedan släppas helt på nytt. VM-läger, 
VM-kval, Finnkampen och Veteran-SM 

i lokaler på Skansbrogatan 7 i idrottens hus. Vi har också personal och lokaler i Göteborg, Jönköping, Linköping, 
Uppsala, Malmö, Munka-Ljungby, Nyköping och Umeå. Totalt hade Svenska Innebandyförbundet 35 personer 
anställda på olika basis. Under ledning av generalsekretaren har resurserna fördelats på områden som administra-
tion, arrangemang, marknad, kommunikation, tävling, utveckling och landslag.

Svenska Innebandyförbundets
Personal och grupper

Personal som slutat under säsongen

Katrin Bellander, 2021-09-01  
Hanna Sandberg, 2021-07-01  
Ebba Wengström, 2021-12-31  
Nahom Zemui, 2021-12-23

Juridiska nämnden 

Juridiska nämnden avgjorde 56 stycken bestraffningsärenden och sex 
stycken tävlingsärenden. Ledamöter var:

• Fredrik Borlie (ordförande) 
• Roger Häggkvist (vice ordförande) 
• Greger Sandell 

 
• Daniel Sandberg

Nationella disciplingruppen 

Nationella disciplingruppen behandlade 148 stycken 
bestraffningsärenden.

 (ordförande) 
(ordförande) 

• Anders Nilsson (ordförande) 
• Ann-Charlotte Frogner 
• Magnus Göransson 
• Björn Landin 
• Carl Otterström 
• Anders Ståhlberg 
• Monika Tilander

Videogranskningsgruppen 

15 situationer i SSL/Svenska Cupen rapporterades till videogransk-
ningsgruppen (Två dam och 13 herr). Gruppen valde i sju av fallen att 
göra en anmälan till bestraffning, varav Juridiska Nämnden beslutade 
om ytterligare påföljd i tre av dessa fall

var bara några av de evenemang som 
ställdes in eller sköts upp. 

genomföras med publikbegräns-
ningar, munskydd och testtagningar. 
Under dam-VM i samma stad något 
senare på säsongen släpptes publiken 
på under tisdagen när VM var igång, 
för att sedan bli första sportarrange-
mang att köra med covidpass. 

– Det var klart att det blev mer utma-

som krävdes av oss som arrangör, 

berättar Mattias Linell som var Covid 
19-ansvarig för Svenska Innebandyför-
bundets VM-organisation.  

kunde sedan spelas inför fullsatta 
läktare på ett tryggt och säkert sätt. 
Den 9 februari kom äntligen beskedet 
så många hade väntat på, då hävdes 
samtliga restriktioner. Det innebar 
att restriktionen om att avstå från att 
arrangera cuper och läger inomhus 
upphörde. Likaså lyftes restriktio-
nerna om deltagartak på evenemang. 

–  Vi på Svensk Innebandy är genuint 
tacksamma och stolta för det ansvar, 
arbete och uppoffringar som har skett 
runt om i landet i våra 20 distrikts-

förbund och nästan 900 föreningar. 
En stor eloge måste också ges till alla 
på förbundet, det är många som har 
lagt ned ett enormt arbete för svensk 
innebandy under de här två åren. Åter-
startsarbetet är välplanerat och ligger i 
startgroparna hos alla våra distrikt och 
vi står redo att stötta på alla sätt vi kan 
för att sätta fart på alla aktiviteter inom 
Svensk Innebandy igen, sade Mikael 
Ahlerup när restriktionerna släpptes 
och avslutade sedan: 
 
– Jag vill också understryka hur viktigt 
det är nu att vi alla tar vårt samhälls-
ansvar och arbetar med att återfå våra 
ungdomar som lämnat innebandyn 
under dessa två år. Det är otroligt 
viktigt för vår sports framtid, men även 
för den svenska folkhälsan.
En del i det arbetet var att genomföra 
ungdomsevenemang som tidigare 
ställts in eller skjutits fram, Inneban-
dyfesterna i Mölnlycke/Landvetter och 
Uppsala var exempel på sådana, som 
sedan blev välbesökta succéer. 
– Det känns väldigt glädjande att vi 
kunde återuppta och gå tillbaka till ett 
normalläge. Nästa säsong hoppas vi 
att vi kan fortsätta på samma inslagna 
väg och arbete med att få innebandyn 
att växa, avslutar Magnus Nilsson. 

Covid-19:s 
påverkan på 
säsongen

Uppskjutna matcher:

Vecka Matcher Spelade Uppskjutna %-uppskjutna
1 119 72 47  39 %
2 180 110 70  39 % 
3 188 94 94  50 %
4 182 114 68  37 %
5 103 88 15  15 %
6 221 217 4  2 %

5 Verksamhetsberättelse 2021/22Verksamhetsberättelse 2021/224



7 

Totalt antal föreningar 847 (854)   |   Totalt antal övergångar 6 775 (6 710)   |   Totalt antal aktiva unika lag 6 344 (6 722)

LICENSIERADE SPELARE
Antalet licensierade spelare den 30/4 2022 

var 112 663 (106 687 i fjol)

77 586 
(73 464) 

35 077 
(33 223) 

KVINNOR

30 571 
(28 368) 

A-LICENS

30 273 
(26 543) 

B-LICENS 
GRÖN NIVÅ

28 187 
(28 389) 

3 854 
(2 616) 

MÄN

MOTIONS- 
LICENS

B-LICENS 
BLÅ NIVÅ

19 778 
(20 771) 

B-LICENS 
RÖD NIVÅ

så slutade serierna
SSL - Svenska Superligan Dam

T A B E L L E T T A : 

• Pixbo Wallenstam IBK

S M - G U L D V I N N A R E : 

• Thorengruppen IBK

Å K T E  U R : 

• KAIS Mora IF
• Jönköpings IK

K L A R A  F Ö R  S S L  S Ä S O N G E N  2 0 2 2 / 2 3 : 

• FBC Kalmarsund
• Åkersberga IBF

Lagen som tog klivet upp från 
division 1 till Allsvenskan på damsidan: 

• Gamla Stan IBK
• Klockarbergets BK
• Hagunda IF
• Täby FC
• AIK IBF
• FBC Partille
• Växjö IBK
• Bergs IK

SSL - Svenska Superligan Herr

T A B E L L E T T A : 

• IBF Falun

S M - G U L D V I N N A R E : 

• IBF Falun

Å K T E  U R : 

• IK Sirius IBK
• Djurgårdens IF IBS

K L A R A  F Ö R  S S L  S Ä S O N G E N  2 0 2 2 / 2 3 : 

• Gävle GIK
• AIK IBF

Lagen som tog klivet upp från 
division 1 till Allsvenskan på herrsidan: 

• Hovslätts IK 
• IBF Falun Utveckling
• IBK Lund Elit
• RIG Umeå IBF
• Skoghalls IBK
• Älvsjö AIK IBF

Verksamhetsberättelse 2021/226



domare i SSL dam säsongen 2021/22.  
– Det känns helt fantastiskt. Att ens bli nominerad är stort i sig och att 

Årets domare på herrsidan blev ett välbekant och prisat par. Individuellt 

Söderman. 

Hur har det varit att döma denna säsong? Delar av 
den var under en pandemi med restriktioner. Hur 
påverkar det er som domare?

– Det är klart att vi märker en skillnad, det ger en 
adrenalinkick att döma inför publik. Det är samma för 
domare som för spelare; att höra publikens jubel ger 
en extra kick och alla taggar till. Men, uppdraget i sig 
ändras ju inte om det är publik eller inte, så det har varit 
oförändrat under pandemin. 

roligare att döma med publik på läktarna.

Är det någonting ni känner att ni har gjort annor-
lunda denna säsong mot tidigare?

– Egentligen inte. Vi känner att vi haft en uppåtgående 
kurva i vår utveckling. Vi har fått större erfarenhet och 
utvecklats genom det. Sedan har det varit att jobba 
på och ständigt utveckla oss, fortsätta vara noggranna 
och se till att vi inte hamnar i en ”comfort-zone”. Vi 

kan utveckla och förbättra hela tiden.  

– Det är lika roligt varje gång att utses till årets domare, 
eller nästan så att det blir härligare för varje år. Det 
känns extra bra att vi är tillbaka och vi är nöjda med 
att vi hållit en bra nivå genom hela slutspelet. Jag vill 
också lyfta konkurrensen. Den här säsongen har alla 
domare presterat riktigt bra och det gör det ännu roli-
gare att man kniper den här utmärkelsen, säger Glenn 

– Att döma är det jag brinner för och bland det roli-
gaste jag vet. Sen strävar vi efter att vara bra förebilder 
med tanke på att man får det här priset. Domare 
behöver också förebilder, så kanske sitter det några 
unga hemma och kollar på hur man agerar på planen.

Hur har det varit att döma den här gångna säsongen?

– Pandemin har gjort att det varit en tuff period den 
här säsongen med mycket matcher, men vi gillar det 
så det gjorde inte så mycket. Men jag tycker att det är 
så roligt att vi har lyckats komma tillbaka till publiken 
och allt runtomkring. Slutspelet har varit magiskt tack 
vare alla föreningar, vilket gör det ännu roligare att 

Övriga nominerade:

Daniel Larsson/Amir Zilic

Övriga nominerade:

Thomas Andersson/Rickard Wissman

Motiveringen:

Ludwig och Robert har en professionell inställning och har en god förmåga att få lagen 
med sig och få acceptans för sitt ledarskap. De höll en hög och jämn nivå under grund-

Motiveringen:

Efter att ha missat nominering till årets domarpar föregående säsong knöt Glenn och 
Håkan näven för att visa att de fortfarande tillhör den absoluta toppen av domare, 
både nationellt och internationellt. De har under innevarande säsong hittat tillbaka till 

en god kommunikation och känsla för spelet. De var ett av två par som representerade 

dem äran att döma bronsmatchen mellan Tjeckien och Schweiz.

Ludwig Broadhall & 
Robert Nordin

Glenn Boström &  
Håkan Söderman

-
kelsen denna säsong?

– Jag tror det har att göra med att vi fått erfarenhet av 

Robert Nordin fyller i.
– Jag tror också det har att göra med att vi är 
noggranna och att vi växt som ledare.

Vad vill ni säga för uppmanande ord till alla unga/nya 
domare där ute?

Robert Nordin:

en väldigt bra väg in att vara en del av sporten, känna 
pulsen och det är ett fantastiskt roligt jobb, där vi också 
på ett sätt kan påverka vår sport.

döma. Det har varit otroligt att åka ut till alla arenor och 
uppleva stödet på läktarna.

i en match, hur känns det?

– Rekord som rekord, jag blir lika lycklig varje gång 

Jag njuter av det. Det är något att ta med sig när man 
slutar och kan se tillbaka på alla stora matcher man 
dömt. Många speciella matcher har det blivit genom 
åren, både nationellt och internationellt. Det är jag 
verkligen stolt och glad över. 

Vad vill ni säga för uppmanande ord till alla unga/nya 
domare där ute?

– Domare där ute gör ett fantastiskt jobb på alla nivåer, 
det ser vi verkligen när vi är ute och jobbar. Det gäller 
att se framåt, jobba vidare och hoppas att vi slipper 
mer coronatider.

Årets domare SSL Dam Årets domare SSL Herr
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Nytt år och nytt upplägg för Innebandyfesten. 

upplägg där USM- och JAS-delen delades upp 
i två olika fester som arrangerades på två sepa-
rata orter. Mölnlycke stod värd för USM-festen 
och lite senare på säsongen hölls även JAS-festen 

välbesökta evenemang där mycket publik letade 
sig till läktarna. 

Innebandy- festen

Lyckliga vinnare: Karlstad IBF 
Ungdom och Pixbo Wallenstam 
IBF samt RIG Umeå IBF och Pixbo 
Wallenstam IBF

”–Att vara på plats i Möln-
lycke och Uppsala och 
bevittna den glädje och 
kamratskap som genom-
syrar Innebandyfesten 
har verkligen varit fantas-
tiskt”
 
– Ludvig Gustavsson, 
kommunikatör Svensk Innebandy

Efter inställda evenemang 
under de senaste två 
säsongerna på grund 

av Coronapandemin kunde nu 
Innebandyfesten äntligen genom-
föras som planerat. Först ut var 
USM-festen i Mölnlycke som gick 
av stapeln den 1-3 april. Wallenstam 
Arena, Mölnlycke Idrottshall och 
Pinntorpshallen bjöd på högklassig 
innebandydramatik där Karlstad 

-
-

emot de åtråvärda SM-guldmedal-
jerna i de efterföljande prisceremo-
nierna. 

29 april-1 maj var det därefter dags 
för JAS-festen att arrangeras i 
Uppsala och IFU Arena. Välfyllda 

landets allra största innebandy- 

talanger som hade samlats för att 
göra upp om SM-tecknen. Efter tre 
intensiva dagar kunde två drama-

DJ18-respektive HJ18-kategorin. 

– Att vara på plats i Mölnlycke och 
Uppsala och bevittna den glädje 
och kamratskap som genomsyrar 
Innebandyfesten har verkligen 
varit fantastiskt, säger Svensk 
Innebandys kommunikatör Ludvig 
Gustavsson och fortsätter:

– Innebandyfesten är alltid en av 
säsongens stora höjdpunkter och 
det märktes hur efterlängtade de 
här två evenemangen var. Stäm-
ningen som var i både Uppsala och 
Mölnlycke är svår att beskriva och 
vi ser redan nu fram emot nästa års 
upplaga av Innebandyfesten.
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Den 31a oktober 2020 publicerades 
en nyhet om att Svenska Cupen åter 
gör entré i Svensk Innebandy. En täv-

-
matcher under säsongen och även 
möten mellan lag från olika serier på 
förbunds- och distriktsnivå. Gruppspe-

spelades i samband med det faktiska 
-

dets fyrtionde födelsedag.

Snacket inför gick om David mot Go-
liat. På damsidan utmanade de båda 
allsvenska lagen Telge och Åkers-

Årets domare på herrsidan blev ett välbekant och prisat par. Individuellt 

Söderman. 

och jämn historia som slutade efter 
förlängning, 7-6.

På herrsidan upplevdes den sagan av 

på sin väg framåt men föll till slut mot 

där Växjö till slut stod som segrare 
efter avgörande på straffar, slutresultat 
6-5.

Svenskan Cupen visades på Sport-
bladet Play, en del i strategin att 

olika kanaler och 
skapa intresse 
och känne-
dom.

Nästa säsong kommer spelupp-
lägget förändras då bland annat 

olika platser, hemmalagets arena 
för dam respektive herr.

2021 var året då Svenska Innebandyförbundet fyllde 40 år. 

hösten 2020 då Svenska Cupens återkomst avslöjades. 
I februari 2021 följdes det upp med en avsiktsförklaring 

-

Efter en heldag med nervkittlande 
innebandy i Gavlehovs Arena samla-

Svenska Innebandyförbundets födel-

Gävle där det dukats upp för fest samt 
en scen som smyckats med inne-

generalsekreterare Mikael Ahlerup 
berättade om Svensk Innebandys 
nutid och framtid.  

–  Efter en period med många om-

med många som varit en del i att 
bygga rörelsen. En lyckad dag och 
kväll som sattes ihop på rekordtid. Vi 
är väldigt nöjda med Svenska Cupens 

-
klart. Vi har kommit en lång väg på 
40 år och nu gasar vi på vidare mot 
nya framgångar.

Under middagen presenterades även 
invalda i Hall of Fame vilket skjutits 
upp från våren på grund av pande-
min. 

I en process med samtliga anställda 
på Svenska Innebandyförbundet och 
delar av distrikten togs beslut om hur 
man skulle visa upp historia, nutid och 
även framtid för omvärlden. Resulta-
tet blev podcasten Från Ribbstolar till 
Globen. En hyllning och ett förevigan-
de av historian i tio avsnitt om allt från 

Avsnitten skildrar några av inneban-
dyns största ögonblick med med-
verkande som Niklas Jihde, Kristina 
Landgren Carestam, Åsa Karlsson och 
Lasse Granqvist. Podcastens form 
blandar intervjuer med ett skrivet ma-
nus inläst av dramatenskådespelaren 
Marie Richardson. 

Det första avsnittet lanserades den 18 
augusti. Avsnittet om Niklas Jihdes 

innebandykarriär blev ett av de mest 
lyssnade. Därefter kom nya avsnitt 
med två veckors mellanrum. 

– Vi är oerhört stolta över kvalitéten på 
podcasten. I allt från manus, gäster till 
ljudläggning och inläsningen av Marie 
Richardson. Det är precis den kärlek vi 
vill ge tillbaka till sporten. Den stolthet 
som visats upp av alla deltagare i pod-
casten och hur de varit med och spri-
dit den är det högsta betyget vi kan få, 
att vi har gjort deras berättelse rättvisa. 

nu och för evigt. Vilket gör att den kan 
öppna upp dörren till innebandyvärl-
den för nya personer hela tiden, säger 
Lisa Eskils, som tillsammans med Inez 
Rehn var projektledare för podcasten 
hos Svenska Innebandyförbundet.

Avsnitt 1  
Niklas Jihde - En sista seger (18/8) 

Avsnitt 2 

Avsnitt 3 
Somaliska Innebandylandslaget (15/9

Avsnitt 4 

Avsnitt 5 
Världsmästerskapet 1996 - ”Ni förtjänar 
inte ett VM, töntar” 

Avsnitt 6 
Kristina Landgren - ”Stjärnlagets nya 
tränare: en tjej”

Avsnitt 7 
Världsmästerskapet 2006 - Hack i 
hälinen 

Avsnitt 8 
IKSU - laget som försvann

Avsnitt 9 
Mullsjö AIS - Tillsammans mot drömmen

Avsnitt 10 
Historien om alltings början

Svenska Cupen - Återkomsten 

En pigg 40-åring

Från Ribbstolar till Globen Alla avsnitt
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“Vi vill vara mer än en sport 
och för att lyckas med den 
visionen behöver vi gene-

målgrupper”
 

 

Motion och 
normer på turné
Under säsongen 2021/22 bjöd Svenska Innebandy-

kunskapen nationellt, regionalt och lokalt kring 
ämnen som berör idrotten och våra aktiva.  
Föreläsningarna bottnar i innebandyrörelsens 
gemensamma vision att vara mer än en sport och 
våra högt uppsatta mål med att år 2030 ha ökat våra 
antal utövare med 60 000 licenser.

– Vi vill vara mer än en sport och 
för att lyckas med den visionen 
behöver vi generellt öka vår kun-
skap om våra olika målgrupper, 
både dem vi idag är duktiga på 
att nå men också de vi har svårare 

Föreningsutvecklingsansvarig på 
Svensk Innebandy vid lanseringen 
av turnén. 

-
turnén är att i ansökningar om 
idrottsmedel, arbete med Vår 
Förening Vill och i återstartsar-
betet kan vi se ett behov av ökad 
kunskap, förståelse och engage-

mang kring motion, normer och 

Sinclair.  – Därför ville vi göra en 
kunskapshöjande insats för di-
strikt och föreningar.

Syftet med turnén har således 
varit att erbjuda lättillgänglig 
kunskap och inspiration genom 
digitala kostnadsfria föreläsning-
ar. Att lyfta många intressanta 
och viktiga ämnen som även är 
högst relevanta för våra mål och 
utmaningar i Svensk Innebandy 

distrikt och föreningar får ökad 
kunskap, förståelse och ökat 

de områden som lyftes under våra 
föreläsningar.

Totalt genomfördes under säsong 
2021/22 elva stycken digitala och 
kostnadsfria föreläsningar där 
bland annat våra nationella mo-
tionskoncept lyftes och normer 
inom innebandyn synliggjordes. 

mer om några av de målgrup-
per innebandyn har svårt att nå 

RF-SISU-konsulenter har tagit del 
av föreläsningarna och feedbacken 
har varit mycket positiv.

 
 

Jämställdhetsverktyget Fifty/
Fifty har under året varit kopplat 

Riksidrottsförbundet. Det har 
inneburit att utbildningen har 
varit öppen för alla idrottsfören-
ingar oavsett idrott i hela landet. 
Mot slutet av verksamhetsåret 
har Svenska Innebandyförbundet 
framfört till Riksidrottsförbundet 
att vi åter önskar ta full kontroll 
över Fifty/Fifty och dess utveck-
ling, något som förväntas ske 
inom kort.

Parallellt med det löpande Fifty/
Fifty-arbetet har en engelsk 
version av Fifty/Fifty producerats 
och demonstrerats via Interna-
tionella Innebandyförbundet och 
Svenska Innebandyförbundet 
under VM i Uppsala respektive 

Helsingfors. Den breda lanse-
ringen av ”Internationella Fifty/
Fifty” är startklar men ej genom-
förd 30/4 2022. Under våren 
och sommaren 2022 genomförs 
insatser för revidering av verk-
tyget och för lansering internatio-
nellt i höst. 

Kommunikation en nyckel för 
att nå ut

En tröskel i arbetet med Fifty/
Fifty har varit att få rörelsen att 
förstå att det är en fråga som 
berör alla oavsett. Innehållet ska 
därför tydliggöra hur brist på 
jämställdhet påverkar mer än i 
styrelserum, nämligen i skillnader 
för könen på barn- och ungdom-
snivå. Något styrgruppen önskar 

-
ningen. 

Fifty/Fifty sprids 
internationellt

Jämställdhet

– De kommunikativa insatserna 
som skett kring Fifty/Fifty har 

utbildningen, bygga förebilder 
i frågan - både personer och 
föreningar, sänka tröskeln att 
prata om jämställdhet samt ökad 
kunskap och medvetenhet om 
jämställdhet för att nämna några. 

görs i samband med släppet av 
den internationella versionen kan 

ägandeskap av frågan och vara en 
del i att fortsätta utveckla Svensk 
Innebandy tillsammans, på alla 
plan, säger Svensk Innebandys 
Varumärkesansvarige Lisa Eskils 
som är en av personerna i styr-
gruppen för Fifty/Fifty.

Utbildningen
på nationell nivå närmar sig
målet 200 föreningar
dagens datum är det 178 

registrerade föreningar, 424 
genomförda lektioner 311 

registrerade åtgärder
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Utbildning

tränarutbildningar 
För att ytterligare utveckla tränarna 
inom innebandyn har Svenska Inne-

insatser under säsongen.

Världsmästerskap i 
Världsmästerskap

För visst måste fyra spelade mästerskap på mindre än fyra 
månader vara värt någon form av medalj? Från U19-herr-

landslagets VM i Brno, Tjeckien den 25-29 augusti genom 
U19-damlandslagets VM, 1-5 september, i Uppsala där det 27 
november-5 december även spelades VM för damlandslaget 

och avslutningsvis herrlandslagets VM i Finland 3-11 december. 
Och resultatet? Två lyckade VM-arrangemang i Uppsala, två 

VM-guld (dam- och herrlandslaget), ett VM-silver (U19-dam-
landslaget) och ett VM-brons (U19-herrlandslaget). De två 

VM-gulden kom inom loppet av en vecka. Något som aldrig 
hänt tidigare och troligtvis aldrig händer igen.

– Vi vill att tränare inom Svensk 
Innebandy ska bidra till att så 
många som möjligt är aktiva i 
innebandyn så länge som möjligt, 
samtidigt som vi också vill att de 
för sporten framåt så att vi kan 
vara världsledande. Vi vill kunna 
säga att vi har de bäst utbildade 
tränarna i idrottssverige. Det är vår 
ambition, säger Andrea Hjelmå-
ker, utbildningsansvarig.

Tre stycken av insatserna under 
säsongen har varit lansering av 
tränarutbildning Svart Steg 1, Fast 
Track Elit-utbildning och Guldste-
get för Tränare. 

Lansering av Tränarutbildning 
Svart Steg 1

Förra året lanserades nya träna-

Röd Steg 1 nivå. Som ett nästa led 
i utbildningsstegen lanserades i 
år Steg 1 Svart. Utbildningen är till 
för tränare som är aktiva på svart 
nivå (16-21 +/- år, Träna för att Täv-
la). Steg 1 Svart utgår, precis som 
övriga tränarutbildningar, från de 

fyra områdena: spelet, inneban-
dyfys, idrottspsykologi och ledar-
skap. Utbildningen är två dagar 
lång och innehåller både teori och 
praktiska moment. 

Fast Track Elit-utbildning

Fast Track Elit samlade SSL-trä-
nare och RIG/NIU-instruktörer på 

där innehåll från grön, blå, röd 
och svart nivå lyftes. Detta gjor-
des utifrån utbildningarnas fyra 
områden: fysträning, ledarskap, 
spelet och idrottspsykologi. Efter 
avslutade utbildningsdagar har 
tränarna behörighet att söka till 
kommande Elittränarutbildning. 
Dagarna erbjöd också ett forum 
för tränarna att kunna prata med 
varandra och få ett erfarenhets-
utbyte. Utöver utbildningen i sig 
så diskuterades andra frågor som 
är relevanta för just denna kate-
gori tränare – som t.ex. hållbara 
tränarkarriärer och vilket stöd de 
behöver. 

Guldsteget för Tränare 

Guldsteget för Tränare genomför-
des för första gången under denna 
säsong. Fyra tränare på herrsidan 
och tre på damsidan har under ett 
års tid utbildats i seniorlandslagens 
spelidé och psykologi. De har hand-
letts av förbundskaptenerna och 
har alla haft ett tydligt driv för att 
Svensk Innebandy ska vara världs-
ledande. Deltagarna har fått bidra 
till landslagen enligt förbundskap-
tenernas önskemål, och därmed 
bidragit till utvecklingen av Svensk 
Innebandy. 

– Det är stort att starta en utbild-
ning så nära kopplad till vår yttersta 
elitverksamhet. Att följa och bidra 
till landslagen över ett helt år - det 
tror jag faktiskt att vi är unika i att 
bjuda in till, säger Andrea Hjelmå-
ker, utbildningsansvarig. 

”Det är stort att starta en utbild-
ning så nära kopplad till vår 

helt år - det tror jag faktiskt att vi 

Internationellt
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En mer intensiv höst för Svensk 
Innebandy har nog sällan skådats. 
Pandemin medförde utmaningar 
på många sätt. 

Ett U19-VM med publikbegräns-
ningar (max 300 personer), 
munskydd, avstånd och Covid-
test. Ett VM för damlandslaget där 
publiken släpptes på med Covid-
pass under tisdagen när VM var 
i gång. Troligtvis var vi det första 
stora sportarrangemang att köra 

mardrömmar om långa köer ute i 
-

demi som satte ett frågetecken 
kring VM för herrlandslaget. Skulle 

–  Vi kom från en enormt osäker 

Vi är så glada för alla inblandades 
skull, arrangörer och partners 

men framför allt spelare, 
ledare samt publiken, säger 
Svensk Innebandys mark-
nads- och arrangemangs-
chef Stefan Jonasson. 

Damernas VM i Uppsala 
lockade media, partners 
och publik. Ett re-
kordstort nätverk på plats, 
SVT sände matcherna pa-
rallellt med herrarnas VM 

i Helsingfors. Idrott förenar, 
den thailändska publiken 

klädde sig i svenska landslag-
ströjor när deras egen nation 

spelat färdigt i turneringen 
och stärkte den svenska klacken 
enormt. Vilken stämning det var.
– Damernas VM var en otrolig 
upplevelse på plats med en publik 
som verkligen bjöd upp till dans 

kärlek från läktarhåll som de 
förtjänade. Avslutningen och 
inramningen i IFU Arena var inget 
annat än magisk, säger Jonasson.

Världens bästa landslag

Världens bästa landslag har gjort 

de stått som segrare. De har fort-
satt att driva sporten framåt och 
stå som sportens starkt lysande 
stjärnor både på planen och vid 
sidan av.

med straffar och förlängning. En 
otrolig upplevelse för publik på 
plats och hemma i soffan. Men 
vi vet att förbundskaptenen Åsa 
”Kotten” Karlsson gärna hade sett 
till att de skulle vara avgjort efter 
tre spelade perioder. Men så blev 
det inte denna gång heller. Allt för 
publiken. 

Maja Viström var lagkapten när 
U19-damlandslaget spelade VM 
i Uppsala i september, hennes 
första VM. Redan där visade hon 

vilken spelare och pådrivare hon 
är. I damlandslaget har hon en 
annan roll.

– Min roll kanske är att jobba i det 
tysta. Vinna tillbaka mycket bollar 
och leverera dem till de som 
är bra på att göra mål. Sådana 
spelare har jag mängder runt om 
mig.  Jag glider ju rätt mycket på 
att jag är debutant just nu. Jag 
trivs bra som det. Men i framtiden 
vill jag självklart få en större roll 

är klart jag vill gå in och avgöra 
matcher och vara med när allting 
ska avgöras. Så jag hoppas att jag 
en dag kan vara en sådan spelare, 
säger Viström.

Att hon redan denna gång skulle 
slå den avgörande passningen till 
det avgörande målet i damernas 

-
re i sitt första VM som seniorspela-
re är kanske inget någon väntade 
sig. Två VM på så kort tid är inget 
annat än makalöst och att vara 
en tongivande spelare i båda är 
unikt. Men visionen var tydlig för 

– När slutsignalen går så ser jag 
bara massa gulblåa fans på läkta-
ren. Jag ser en riktig TV-puckshög 
av alla svenska spelare och vårt 
lag. 

Den avgörande passningen 

försvaret gick till Emelie Wibron, 
som inför ett kokande IFU Arena 
satte bollen i mål. En spelare som 
kom tillbaka till spel, efter att ha 
fött barn, i februari samma år. I en 
sport där damspelare på elitnivå 
över 30 år blir färre och färre är 
Wibron en sann förebild. Finalen 
slutade 4-3 efter förlängning.

Hjältarna i Hartwall

Finlands herrlandslag hade två 
raka VM-guld. Revanschlustan 
lyste starkt i hela svenska herr-
landslaget. Utmaningen som stod 
framför dem var stor. Nya för-
bundskaptener tillträdde i febru-
ari, VM skulle spelas i december. 

skulle tillbaka till Sverige, inneban-
dyns hemland. 

Med nya tankar, nya roller i ledar-
stab likväl som på planen och en 
vinnarlust utan dess like tog sig 
de blågula an uppgiften med bra-
vur. Ett ord som hördes och syntes 
runtom laget var sinnesro.

– Vi ville hitta en fokuspunkt för 
laget. Ett lugn mitt i all presta-
tion och tävling. En trygghet i 
laget och staben. En gemensam 
nämnare. Den mentala biten i en 
sådan här resa är minst lika viktig 
som spelet. Du ska klara av att 
prestera när det gäller som mest 

detta i ett läge då det ska ske mitt 
i Leijonats kula, på Finlands hem-
maplan, säger förbundskapten 
Niklas Nordén som tillsammans 

svenska herrlandslaget.

Har du aldrig varit i ett fullsatt 
Hartwall arena kan det vara svårt 
att förstå. (Förbundskaptenerna 
lät till och med spelarna testa på 
att spela med ljudnivån i en trä-
ningsarena tidigare på säsongen.) 
Tänk dig att du står på planen. Du 

-
mer mot dig i full fart. Du försöker 
höra dina medspelare men det 

vi säger så här, större delen av de 
12 508 närvarande hejar absolut 
inte på dig.  Lägg där till nerver, 
ökad puls och adrenalin. Det är 
en av de svåraste uppgifter du 

kan försöka dig på som inneban-
dyspelare i Sveriges landslag. Men 
tack och lov är dina lagkamrater 
några av världens bästa spela-
re. En målvakt som spikar igen 
och gör assist till 6-4 målet. En 
lagkapten som är ostoppbar vid 
det matchvinnande 5-4-målet, 

en trupp och ledarstab som hade 
bestämt sig.

Där har du delar av receptet som 
ledde till de första VM-guldet för 
herrlandslaget sedan 2014.

DAMLANDSLAGET: 

Åsa Karlsson, förbundskapten, Joel 

Rauswall, assisterande förbundskapten, 

Tjusberg, läktarcoach, Pontus Boman, 

målvaktstränare, Johan Vedin, materialför-

valtare, Karin Moesch, idrottspsykologisk 

rådgivare, Anders Laurell leg. Fysiotera-

peut, Henrik Tunér, leg. Kiropraktor.

HERRLANDSLAGET: 

Niklas Nordén, förbundskapten, Thomas 

Brottman, förbundskapten, Mika Packalén, 

team manager, Klas Skoglund, målvakts-

tränare, Anna Schönbeck, fysioterapeut, 

Jörgen Karlsson & Roger Söderlund, mate-

rialförvaltare, Andrea Hjelmåker, idrotts-

psykolog, Emil Lindström, läktarscout.

U19-DAMLANDSLAGET: 

Camilla Granelid, förbundskapten, Johan 

Hydling, förbundskapten, Torbjörn Sjögren, 

team manager, Annelie Fridén, material-

förvaltare, Malin Karlgren, sjukgymnast, 

Fredrik Olsson, läktarcoach, Patric Löfborg, 

scout. 

U19-HERRLANDSLAGET: 

Jonatan Brolin, förbundskapten, Henrik 

Lorendahl, assisterande förbundskap-

ten, Annika Wegnebring, team manager, 

Mårten Storm, läktarcoach, Jenny Ermling, 

fysioterapeut, Ulf Karlsson, materialförval-

tare.

Lagledningar

Tillsammans med de 
åtta sändningar som SVT 

gjorde under damernas VM 
är det totalt hela 10,3 miljoner 
tittare som följt Svensk Inne-

 
1,2 miljoner i räckvidd
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Pandemin satte verkligen vår sport på prov, men det gjorde också att vi 

-
ningar gjorde att Svensk Innebandys egen plattform, InnebandyTV, växte 
rejält under säsongen. 

Fler än 
någonsin 
tittade på 
InnebandyTV

På InnebandyTV kan innebandy-
intresserade se allt från herr-och 
damallsvenskan, landslag, till 
Innebandyfesten, distriktslags-SM 

seriematcher. Svenska Cupen som 
gjorde comeback under säsongen 
sändes även den på InnebandyTV 
och Sportbladet. 

Med en pandemi som låg över 
stora delar av säsongen gjorde 
att det behövdes tänkas nytt och 
sändningarna tillgängliggöras ännu 
mer, berättar Erik Nilsson, produk-
tionsledare för InnebandyTV. 

– Det var väldigt många som ville 
ta del av innebandyn, men med en 
pandemi och restriktioner blev det 
svårt att göra det på plats. Därför 

möjliggöra sändningar på Inneban-

del av vår sport. 

Även när det kommer till 
Allsvenskan gjordes nysatsning 

matcher, dels prövades ett helt nytt 
studiokoncept – Studio Allsvenskan. 

Den 5:e och 13:e mars kunde 
tittarna i Studio Allsvenskan ta del 
av en fem timmar lång studio-
sändning helt utan kostnad, en 
sändning med uppsnack, experter, 
gäster och reportage. Samt givetvis 
livesändning av högkvalitativa 
matcher från både dam- och 
herrallsvenskan där playoffplatser 
stod på spel. Programledare var 
Lisa Eskils, med sig hade hon 
kommentatorn Marcus Magnusson 
och experter i form av tidigare 
stjärnspelarna Anna Wijk & Mattias 
Samuelsson som tittarna kände 
igen från SVT:s sändningar från 
herr- och dam-VM.  

–  En viktig satsning för oss i att 

att se och uppleva innebandy, det 
är också en del i arbetet inom vår 
målsättning att bli folksporten i 
Sverige, sade Mikael Ahlerup, gene-
ralsekreterare på Svensk Innebandy 
när satsningen annonserades. 

-
tals innebandyintresserade 
bänkade sig framför tv-sofforna 
och det blev tittarrekord för Inne-
bandyTV. 

Andra satsningar på InnebandyTV 
som lockat publik under säsongen 
har varit SDF-SM och Innebandy-
festerna. 

Totalt hade InnebandyTV när 
säsongen 2021/22 summerades 
150 kanaler, 20 000 kontohavare, 
3 000 abonnenter, 30 000 pay per 
view köp och 1 miljon kronor har 
betalats ut till föreningarna. 

– InnebandyTV är en viktig nyckel 
i vårt arbete att bygga intresse för 
vår sport och kommande säsong 
kommer vi fortsätta vårt fram-
gångsrika arbete, avslutar Tero 
Marjamäki, kommunikationschef 
på Svensk Innebandy. 

Innebandy
på den politiska
kartan 
Arbetet med att sätta innebandyn på den 

Svensk Innebandy in till ett lunchseminarium 
i riksdagen för att personligen kunna presen-
tera sin idrottspolitiska vision för de idrotts-
politiska talespersonerna från respektive 
riksdagsparti. 

Svensk Innebandys generalsekre-
terare Mikael Ahlerup höll under 
seminariet en presentation med 
fokus på folkhälsa, inkludering, 
jämställdhet och inte minst hall-
bristen.

– Vi är en av landets största idrotter, 
och det i sin tur leder också till att 
vi har en viktig röst. Idag har vi fått 
presentera vår verksamhet och 
framför allt betonat att det krävs 

i form av konceptet framtidens 
idrottshall, säger Mikael Ahlerup.

Under 2020 tog Svensk Innebandy, 
i samarbete med Gymnastikför-

Volleybollförbundet, Handbollför-

fram ett konceptprogram för fram-
tidens idrottshall. Med avstamp i 

det konceptprogrammet presen-
terade Mikael Ahlerup hur Svensk 
Innebandy både vill och kan vara 
med och påverka idrottspolitiskt för 
att främja folkhälsan.

Utöver seminariet var anställda från 
Svenska Innebandyförbundet samt 
ett domarpar med och hjälpte 
till under Riksdagshusets årliga 
innebandyturnering. Något som 
blev väldigt lyckat och om möjligt 
ska engagemanget utökas till nästa 
gång.

Förhoppningen är att mötet ska 
utmynna i att intresset, uppmärk-
samheten och förståelsen för vår 
sport, innebandyn, ska bli större 
även i riksdagshuset, menar Mikael 
Ahlerup.

Utöver seminariet var anställda från 
Svenska Innebandyförbundet samt 
ett domarpar med och hjälpte 
till under Riksdagshusets årliga 
innebandyturnering. Något som 
blev väldigt lyckat och om möjligt 
ska engagemanget utökas till nästa 
gång.  

Ett annat viktigt arbete har varit 
att föra debatten kring våra frågor, 
något som har gjorts framgångs-
rikt genom medierna och kommer 
fortsätta nästkommande säsong. 
– 2022 är ett valår och det är av 
yttersta vikt att vi syns och hörs i 
debatten, säger Tero Marjamäki, 
kommunikationschef på Svensk 
Innebandy. 
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I Svensk Innebandys app ”Innebandy” ges alla möjlighet att få en 
fullständig bevakning av alla matcher med bilder, video, livestrea-
ming, highlights, kommentarer och hejarop. Med appen följer spän-
ning, gemenskap och glädje oavsett vilken åldersklass och nivå 
laget du följer spelar i. Svensk Innebandy har arbetat intensivt med 
appen under säsongen och byggt en närhet till fansen. 

ny väg intill fansen 

– Med hjälp av appens användar-
deltagande kan vi nå ut och enga-
gera både spelare och publik inom 
innebandyn, säger Martin Almroth, 
kommunikatör på Svenska Inne-
bandyförbundet. 

Det var i januari 2020 som Svensk 
Innebandy lanserade sin nya app. 
Sedan dess har appen kontinuerligt 
förbättrats. Användandet har skjutit 
i höjden och appen har nu 176 457 
registrerade användare. Genom-
snittsanvändaren följer 3,6 lag och 
hade under säsongen som gick 103 
incheckningar på matcher. De 10 
mest aktiva användarna besökte 
i genomsnitt 4 891 matcher per 
person under säsongen. Den stora 
mängden aktiva användare har 
gett Svenska Innebandyförbundet 
en unik möjlighet att komma 

närmare fansen.  
– Vi har börjat arbeta mer och mer 
med appen och har adderat det 
som en ytterligare kommunika-
tionsväg som ger en unik möjlighet 
att kunna prata med både bredd 
och elit. Det har blivit en naturlig 
del för hela innebandysverige, 
nu samlat på ett ställe, säger 
Martin Almroth, kommunikatör på 
Svenska Innebandyförbundet.  
 
Appen bidrar även med intäkter 
till lag och föreningar som kan 
tjäna pengar genom att livesända 
sina matcher, samt använda den 
för digitala lag- och förenings-
sponsorer. Några nyheter under 
säsongen var att man nu även 
kunde använda en highlight-funk-
tion, skaffa digitala lagsponsorer 
och utse matchens Fair Play-lirare.  

I genomsnitt var det 284 besö-
kare per match under den 
gångna säsongen, och den match 

VM-matcher (på både dam och 
herrsidan) direktrapporterades av 
vårt kommunikationsteam. Utanför 
SSL och VM var den mest besökta 
matchen HJ18-slutspelsmatchen 

besökare.  

Totalt sändes 2 386 matcher live via 
appen och föreningarna tjänade 
489 000 kr i intäkter. Via den nya 
livestream highlight-funktionen 
skapades 20 775 matchhighlights 

Svensk Innebandys app
26 555 matcher hade 

användargenererat innehåll 
(bilder, videos, livesändning, 

8 577 bilder och videos, 134 426 
kommentarer och hejarop, 6 

449 känsloemojis 

Ladda ner 
Svensk Inne-
bandys app i 

Google Play eller 
App Store. 
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Svensk Innebandys app

-
fest, målfest, partnerfest, bankettfest. Så när 
restriktionerna äntligen släppte och det åter 

-
satta läktare och en inramning utan dess like. 

– Vi visste att publikens längtan efter att se en 

verkligen ett enormt tryck. Det känns roligt att 
vi kunde bjuda in en storpublik och erbjuda en 
riktigt bra upplevelse både på planen och med 
alla event i arenan. Det här var efterlängtat, 
säger Stefan Jonasson, marknads-och arrang-
emangschef. 

Säsongen 2019/20 kunde inget 
slutspel arrangeras på grund 

Falun blev tilldelade SM-gulden. 

genomföras, men inför tomma 
läktare i Gavlehovshallen i Gävle.   
Hur det skulle bli denna säsong var 
även det till en början oklart. 

– När vi öppnade upp biljettförsälj-

skulle kunna genomföras och om 
det skulle vara med restriktioner, 
deltagartak eller inte. Men så fort 
beskedet kom att restriktionerna 
släppte kunde vi börja jobba för 
fullt, berättar Tobias Linderoth, 

Men pandemin hade satt sina 
tydliga spår och biljettförsäljningen 
gick trögt, till en början. 
– Vi kunde se att folk hade ställt 
om sitt köpbeteende och många 
var avvaktande till en början, både 

men även till andra evenemang, 
säger Stefan Jonasson. 

-

än någonsin, och en vecka innan 

upp möjligheten för att köpa 
innerplansbiljetter. En gyllene plats 

från första parkett och vara så nära 
spelet som det bara går. 

lagen bakom budskapet Peace for 
All, med anledning av det pågå-
ende kriget i Ukraina. 

personer på plats, av 12 000 möjliga 
platser, men det blev inte bara en 
publikfest på plats. När SVT redo-
visade sina tittarsiffror från sänd-
ningen kunde de konstatera att 

600 000 tittare, en ökning med 99 
000 mot i fjol.

– Vi kunde visa upp innebandy från 
sin absolut bästa sida, med två 
spännande matcher som avgjordes 
i slutskedet, en publikinramning 
och stämning som gick att ta 

säsong har vi en ny stor inneban-
dyfest att se fram emot i SVT när 
VM spelas i Zürich, avslutar Mikael 
Ahlerup, generalsekreterare Svensk 
Innebandy. 

SM-FINALEN 
TILLBAKA

I AVICII ARENA
På damsidan blev 

Thorengruppen IBK 
svenska mästare efter seger 

mot Pixbo Wallenstam IBK med 
 

IBF Falun mot FBC Kalmarsund 
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Svensk Innebandy. Forwarden har 

Det går inte att säga annat än att 
Emelie Wibrons säsong varit smått 
otrolig. Svenska cupen-guld, VM-guld, 
SM-guld och Årets spelare – för andra 
gången i karriären. 

– Det betyder jättemycket. Framför 
allt efter att jag missade stora delar 
av förra året då jag var gravid och 
bestämde mig redan på förhand att 
jag skulle ta mig tillbaka och spela 
på allra högsta nivå. Så utifrån den 
bakgrunden betyder det här priset och 
prestationen som jag gjort ännu mer 
nu, säger Emelie Wibron.

I grundserien under årets säsong 
öste nummer 26 dessutom in poäng 
och vann poängligan efter att hon 
landade på 85 markeringar i poäng-
protokollet – fördelat på 50 mål och 35 
assist. Inräknat med årets slutspel har 

receptet bakom framgången är en 
ännu mer fokuserad innebandyspelare 
sen hon blivit mamma.

– En grej jag kan känna är att jag 
lägger lite mer press på mig själv 

30-årige Jonathan Edling har under 
säsongen imponerat med sitt trygga 
målvaktsspel i både klubb- och 
landslag. Målvakten visade storform 
under VM i Helsingfors och var en 
av anledningarna till att herrlands-
laget lyckades återerövra VM-guldet. 
När han nu tilldelas priset som Årets 
spelare så är just landslagssäsongen 
något som Edling håller högt. 
– VM och VM-guldet där sticker ut 
när det gick som det gick och 
att jag lyckades hitta formen 
där i de viktiga match-
erna. Jag är väldigt glad 
och stolt över det. 
Det är framförallt 
hela den resan 
och det guldet 
som skiner över 
denna säsong 
som varit, säger 
Jonathan Edling 
och fortsätter att 
berätta om vad 
det betyder att 
han nu tilldelas 

oavsett träning och match. Jag måste 
prestera för att det ska vara värt att 
offra den här tiden istället för att vara 
med familjen. Jag har inte råd att kasta 
bort en bortamatch och helg för att 
spela dåligt och åka hem, säger Emelie 
Wibron och utvecklar:

– När jag väl är iväg vill jag vara mitt 
allra bästa, det ville jag tidigare med 
men nu har det fått en ny innebörd. 
Det är något som hänt där mentalt 
och blivit något starkare.

Tidigare under årets säsong har Emelie 
Wibron även skrivit in sig i Svensk 
Innebandys historiebok på lands-
lagssidan. I oktober blev hon första 
damspelare att göra över 100 mål i 
landslaget. Det följdes sedan upp med 

landskamper med hennes 111:e fram-
trädande i blågult. 

– Jag tror att den dagen jag slutar 
spela kommer jag nog se tillbaka på 
min karriär och vara nöjd med det jag 
har åstadkommit. Jag känner själv att 

jag hjälpt lag och landslag att vinna 
alla de där guld som jag har fått vara 
med och vinna, säger Emelie Wibron 
och konstaterar:

– Det har varit en lika härlig känsla att 
vinna guld varje gång och det är det 
som gjort att jag haft så svårt att sluta. 
Jag vill bara vinna mer och har samti-
digt haft det så roligt med alla lag.

FAKTA

Emelie Wibron 

Ålder: 30
Position: Forward
Poäng i grundserien: 85 (50+35)
Klubb: 

Moderklubb: 

Tidigare nominering: 2018/19, 2019/20 

Motivering: 

Emelie Wibron är en av damlandslagets 
och Thorengruppen IBK:s givna ledare. 
Med sin enorma vilja och ständiga driv att 
utvecklas så har Wibron tillhört den abso-
luta toppen under en lång tid. Att stå för en 
sådan comeback som Emelie Wibron gjort 
under det senaste året visar inte minst 
prov på hennes oerhörda kapacitet. Med 
ett duellspel i världsklass och sin kolossala 
genombrottsstyrka visar hon ideligen 
vilken tillgång hon är. Wibron visade inte 
minst prov på vilka spetsegenskaper hon 

hemmaplan i Uppsala mot Finland. Emelie 
Wibron är en av Sveriges samt Thoren-
gruppen IBK:s absoluta nyckelspelare och 
matchvinnare.

Lisa Carlsson, Täby FC

FAKTA

Jonathan Edling 

Ålder: 30
Position: Målvakt  
Poäng grundserien: 1 (0+1)**
Klubb: FC Helsingborg
Moderklubb: Forslövs IF
Tidigare nominering: 2019/2020, 2020/2021

** Sjunde raka SSL-året med minst en 
assistpoäng.

Motivering: 

Jonathan Edling är målvakten som med 
sitt trygga och lugna spel leder herrlands-
laget och FC Helsingborg på ett föredöm-
ligt sätt. När matcherna betyder som mest 
har Edling en förmåga att höja sig och kan 
vara den avgörande faktorn. Målvakten 
besitter även ett av världens bästa utkast 
och är en fröjd att se när han sätter upp 
sina lagkamrater i bra offensiva lägen. 
Edling har gjort en säsong med väldigt 
hög lägstanivå och enorm högstanivå 
där han var ytterst delaktig i att Sverige 
lyckades bärga VM-guldet under VM i 
Helsingfors

Årets spelare dam

Team Thorengruppen IBK FC Helsingborg

Årets spelare herr

EMELIE
WIBRON

Jonathan 
Edling

priset som Årets spelare: 
– Det betyder mycket. Alla individuella 
utmärkelser och priser som man får är 
väldigt roligt. Det är kvitton på att jag 
håller en hög nivå.
Jonathan Edling är den andra 
målvakten att tilldelas priset som Årets 
spelare.

Om Årets 
spelare: 

Årets spelare i svensk  

består av representanter från 

Föreningen Svenska  
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Fair Play 
Fair Play-utmärkelsen tilldelas 
spelare/ledare för ett SSL-lag som 
uppfyller följande kriterier:

”Spelaren/ledaren ska genom sitt 
agerande vara ett föredöme för 
svensk innebandy. Det innebär 
att han/hon på ett tydligt sätt 
medverkar till rent spel och ett 
positivt innebandyklimat före, 
under och efter match.”

Nu har Pantamera, i nära samar-
bete med Svensk Innebandys 
domarorganisation, beslutat om 
följande vinnare:

Årets Fair Play-spelare dam:

 
Motivering:

Lisa Carlsson är ett föredöme och 
en utomordentligt bra matchle-
dare/kapten som alltid gör det 
exemplariskt på plan och lotsar 
sina spelare på ett positivt och bra 
sätt. Hon är en förebild för hur en 
kapten kommunicerar mellan lag 
och domare.

Fler pristagare och 
rekordmakare  

Årets Fair Play-spelare herr:

Mattias Ljunggren, 
Team Thorengruppen SK
 
Motivering:

Mattias Ljunggren är otroligt 
ödmjuk i sin roll som kapten och 
bemöter alltid motståndare och 
domare med stor respekt. Är saklig 
och konkret i sin kommunikation 
och bidrar till en god stämning och 
energi på banan före, under, och 
efter match. En värdig vinnare av 
Fair Play-priset 2021/22!

Årets Fair Play-ledare dam:

Karl Andrén,  

 
Motivering:

Karl Andrén har alltid fokus på sitt 
lag och sin egen prestation och är 
väldigt konstruktiv i samtal med 
oss domare. Han har en bra ton, 
gott bemötande och god dialog 
innan, under och efter match.

Målsvar del 2

Utöver årets spelare och årets domare har även Fair Play-priser delats ut, 
Hall of Famare valts in och nya rekord satts. 

Årets Fair Play-ledare herr:

 
Motivering:

Oscar Lundin utmärker sig för sitt 
lugn och saklighet. Han kommer 

på att analysera. Vidare är han 
lyhörd och tydlig och behandlar de 
runtomkring honom med respekt 
och ödmjukhet.

Vinnarna får förutom ära och 
diplom även 5000 kronor av Panta-
mera till ungdomsverksamheten i 
sin förening. Det i syfte att fortsätta 
arbetet att fostra framtida före-
bilder.

Hall of Fame

följande personer sina Hall of Fame 
statyetter: 

Isabell Krantz 
Karin Solberg Svanholm 
Kristina Landgren Carestam 

 
Lasse Granqvist 

De alla väljs in i Hall of Fame för sina 
framstående insatser för inne-
bandyn.

Rekordmakare 
Säsongen bjöd även på en hel del 
rekordmakare: 

Emelie Wibron skrev in sig i 
historieböckerna när hon blev 
den mesta damlandslagsspelaren 
genom tiderna, och även den första 
damspelare att göra 100 mål i 
landslagströjan.

Kim Nilsson blev historisk som den 
bästa poänggöraren någonsin i 
landslaget. 

Johan Samuelsson. Landskampen 
mot Schweiz var match nummer 
125 i blågult för hans del, en siffra 
som innebar att han slog nytt 
landslagsrekord i antal lands-
kamper då han passerade Mattias 
Samuelsson på 124 landskamper.

Alexander Galante Carlström, över 
700 mål i SSL, 1000 poäng och 10+2 
i en och samma match lyckades 
han med under säsongen.
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Samarbetspartners 
Tre huvudpartners 
lyfter innebandyn 

Under många år har Returpack/Pantamera varit en stark aktör 
hos Svensk Innebandy. Det gäller i högsta grad fortfarande, då 
Schysst innebandy är en röd tråd i vår verksamhet. EY kom in under 
säsongen 2020/21 som ny huvudpartner och deras arbete med 
rapporten för innebandyns samhällsnytta är påbörjad. Under hösten 
2021 kunde vi så välkomna vår tredje huvudpartner – OBOS. 

Medlemsägda bostadsutveck-
laren OBOS blev ny huvudpartner 
till Svensk Innebandy under 
hösten och parterna kommer 
bland annat att arbeta tillsam-
mans inom ramarna för Svensk 
Innebandys projekt Rekrytera och 
Behålla, där syftet är att rekrytera 

OBOS blev även partner till VM 
i Uppsala, SM och våra landslag. 

 

–  Vi är mycket glada för det här 
samarbetet. OBOS är en partner 
som passar oss väldigt bra då 
de delar våra värderingar om 
jämställdhet, samverkan och 
inkludering vilket är en viktig fråga 
för oss. Jag är säker på att det 
här samarbetet kommer leda till 
ett ökat antal innebandyspelare 

unga och vuxna i rörelse som även 
stärker folkhälsan, säger Svensk 
Innebandys generalsekreterare 
Mikael Ahlerup.

Stefan Jonasson, marknads- och 
arrangemangschef om våra tre 
huvudpartners:  
–  Vi är oerhört nöjda att våra tre 
viktiga huvudpartners har ett 
stort engagemang för idrottens 
roll i samhället. Att de kan stödja 
verksamheten men även genom 
våra evenemang och landslag 
stärka sitt varumärke tillsammans 
med Svensk Innebandy.  

Partners vill 
samarbeta med 
Svensk Innebandy 
Pandemin påverkade Svensk Innebandys 
arbete med partners. De spontana fysiska 
mötena blev färre, men samtalen desto 

kontakt med nya företag som förstår att folk-
sporten Innebandy är en strålande plattform 
att arbeta med.  

I augusti stärktes Svensk Inne-
bandys marknadskontor med 
Anki Kjellberg som klev in som 
försäljningsansvarig och med 
fokus sälj, partneransvar och viss 
del evenemang tillsammans med 
marknads-och arrangemangschef 
Stefan Jonasson. 

Det blev direkt in i hetluften och en 
intensiv höst. Arbete med U19-VM 
för damer och Dam-VM som skulle 
arrangeras under slutet av året var i 
stort fokus, samtidigt som Svenska 

-
middag skulle genomföras under 
samma period.  

–  Vi har ett unikt erbjudande då 
vi kan erbjuda världens bästa 

landslag på både dam- och herr-
sidan, men även alla distrikt och 
klubbar och dess medlemmar 
som arbetar för att göra innebandy 
till Folksporten. Vi vill arbeta med 
partners som förstår vårt värde 
och stärker sitt varumärke genom 
exponering och aktivering. Som 
även har förståelse för hur viktigt 
näringslivets ersättning till idrot-
tens värld med både elit och bredd 
som ger en samhällsnytta som är 
svår att mäta, säger Anki Kjellberg. 
Räckvidden för innebandyn som 
sport har ökat under säsongen 
och en medial framgång var SVT:s 
sändningar från dam- och herr-VM 

Sportexpressen och Svensk Inne-
bandys egen kanal, InnebandyTV, 

har alla sett ett ökat tittande. En 
digital plattform som exploderade 
under hösten var Innebandyappen 
där landslagen tillkom, digitala 
matchprogram och ett forum där 
samtliga klubbar i Sverige syns och 
kan tjäna egna pengar. 

–  Vårt mål att vara offensiva, göra 
oss hörda, öka omsättning och part-
ners jobbar vi stenhårt med.  Vi kan 
med glädje se att vi denna säsong 
haft förmånen att få 24 partners på 
helår, plus de som väljer att enbart 
synas på enskilda evenemang. Inne-
bandyfamiljen skapar möjligheter 
till utveckling hos våra distrikt och 
klubbar. Våra domare, ledare och 
spelare. Vår kärnverksamhet, avslutar 
Anki Kjellberg. 

56 000
följare på Instagram

12 000
följare på Twitter

31 000
följare på Facebook

7 700
följare på Youtube

1 000
följare på 

nylanserade 
LinkedIn-sidan

174 950 
registrerade 
användare

Schysst Innebandy
Svensk Innebandys partner Panta-

mera tycker, precis som vi, att det är 
superviktigt att alla som vill vara en del av 

innebandyn kan känna sig trygga i sin verk-
samhet. Ett schysst hallklimat och en trygg 

idrottsmiljö är en av förutsättningarna för att vi 
ska trivas och ha kul tillsammans när vi spelar 

innebandy, gör aktiviteter med laget eller vistas i 
idrottshallar. Därför har Pantamera tillsammans 

med Svensk Innebandy, aktiva inom idrotten 
och stiftelsen Friends tagit fram materialet 
Schysst Innebandy för att inspirera fören-

ingar till att skapa just schysstare inne-
bandy i sin verksamhet.

Arbetet i sociala 
medier

Svensk Innebandys intensiva 
arbete i sociala medier fortsatte 
under säsongen. När säsongen 

summerades hade vår följarbas växt, 
helt i linje med vårt arbete att bli folk-
sporten. Till nästa säsong fortsätter 
arbetet i dessa kanaler och vi tittar 

Svensk 
Innebandys 

Affärsnätverk 2021/22: 
Under säsongen genomfördes sex 
stycken träffar med en stort delta-
gande. Exempelvis Nätverkspadel 

och Partnermatch under SM samt en 
stor gemensam middag under VM i 
Uppsala med över 60 deltagande. 

Affärsnätverkets syfte är att ge 
nya affärer och skapa nya rela-

tioner mellan våra samar-
betspartners.

APPEN
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 Utgångspunkt i Svensk Idrotts mål: 
• Livslångt idrottande 

Svensk Idrotts utvecklingsresa:  
• En ny syn på träning och tävling 

Svensk Innebandys strategiska mål 2025:  
• Innebandy är en sport som är enkel att börja med, stimulerande att 

utvecklas i, lättillgänglig att följa och välkomnande att komma tillbaka till.  

Svenska Innebandyförbundets strategiska mål 2025: 
• Förutsättningar (som exempelvis regler, policys, spelformer) är uppdate-

rade så att innebandyn är så enkel som möjligt att börja med, fortsätta att 
komma tillbaka till – för alla människor.  

• Svenska Innebandyförbundet har byggt modeller och utvecklat koncept 
som ger distrikt och föreningar stöd i att få in och behålla nya målgrupper 
i verksamheten.  

Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2021/22

Innebandy 
– hela livet 

1

Målsvar del 1 Målsvar del 1

”Fler fortsätter att 
spela innebandy 
längre” 

”SIU i praktiken” 

  Målet delvis uppnått

Pågår enligt plan, fortsätter in i kommande 
verksamhetsår. 

Skapa spelarutvecklingsmaterial på samtliga nivåer 
inom SIU 

  Målet delvis uppnått 

Pågår enligt plan, fortsätter in i kommande 
verksamhetsår. 

SDF ges förutsättningar att rekrytera föreningar till, 
samt erbjuda handledning av, Vår Förening Vill  

  Målet uppnått  

Verktyg lanserat och utbildningsinsatser genomförda.  

Följa upp utvecklingen avseende antal spelare 
kopplat till åldersklasserna för de nationella 
ungdomstävlingarna

  Målet uppnått           

Målet genomfört, exempelvis har anpassningar gjorts 
kopplat till möjligheten till medverkan av underåriga 
spelare vid SDF-SM (kopplat till licensbortfall med 
anledning av covid-19). 

Aktivt delta i doktorandprojekt om skadeinferens 

  Målet delvis uppnått 

Pågår enligt plan, doktorand anställd av Umeå 
universitet, mätningar pågår, projektet sträcker sig 

”Trygg innebandy” 

Revidera föräldramaterialet 

  Målet ej uppnått 

Nedprioriterat till förmån för revidering av SIU och SIU 
i praktiken.  

Utreda Trans- och idrottspolicy för elitinriktad 
verksamhet   

  Målet ej uppnått 

Under verksamhetsåret har vi inväntat RF:s remissvar 
till regeringen angående könstillhörighetslagen 
(8 februari 2022). Enligt Riksidrottsförbundets 
bedömning behöver idrotten undersöka hur 
kroppslig prestationsförmåga kan mätas och 
jämföras på ett rättvist sätt för deltagande 
individer. Först därefter kan man påbörja 
det omfattande arbetet med att utreda 
och analysera förutsättningarna för 
idrottsrörelsens tävlings- och tränings-
verksamhet ur ett regulatoriskt 
perspektiv. 
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”Öka antalet domare” 

Utveckla den SIU-anpassade och digitaliserade 
domarutbildningen. 

  Målet uppnått 

Den kommer att bli uppdaterad med dels den 
feedback som kommit in och dels den nya regelboken. 

Implementera Svensk Innebandys handbok för 
nationella spelformer på grön och blå nivå på domar- 
och tränarutbildningar 

  Målet uppnått 

Genomfört, utbildningsmaterialet till 
grundutbildningarna för ledare innehåller Handboken 
sedan denna höst.  

Utveckla samarbetsformerna med distrikten 
avseende rekrytering och utveckling av domare 

  Målet uppnått 

Vi har aldrig haft så tät kontakt med så många 
SDF som nu och aldrig har så många bidragit med 
domare till förbundsnivån.  

Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2021/22

”Öka antalet nya 
målgrupper” 

Öka antalet föreningar och distrikt som aktivt 
arbetar med framtagna motionskoncept 

  Målet delvis uppnått

Antalet föreningar som använder motionskoncept 
ökar, men i långsam takt. Kommunikationsinsatser 
planerade till nästa verksamhetsår. 

antalet motionärer      

  Målet uppnått    Målet ej uppnått 

används av majoriteten av SDF och deras föreningar.  
Veteran-SM ställdes även denna säsong in på 
grund av covid-19 och de restriktioner som fanns i 
inledningen av 2022. 

Etablera Innebandy+ i hälften av våra distrikt 

  Målet uppnått 

Koncept för äldre har i stort sett pausats under 
pandemin men vi har ändå 13 SDF med Innebandy+-
verksamhet och den ökar sakta men säkert. 

Kompetenshöja Svensk Innebandy kring personer 
med funktionsnedsättningar  

  Målet delvis uppnått

Följer plan med bland annat träffar för SDF och 
kunskapsutbyte. Planer på fördjupningsträffar för FS, 

Upprätta en intern plattform för att analysera 
licenshistoriken 

  Målet uppnått

Klart och lanserat. Finns på www.innebandy.se/
licensutveckling

Kartlägga behov och önskemål inom nya 
tävlingsformer och nya målgrupper för att använda 
IT-stöd/iBIS 

  Målet delvis uppnått

Samarbete med Tävling och Utveckling pågår. Vissa 
punkter är noterade kopplat till tillgängligheten.  

”Öka antalet 
spelplatser” 

Ta fram stödfunktion för utveckling av nya och 

  Målet ej uppnått

Resurser har prioriterats från detta område till 
arbete med frågor relaterade till covid-19. 

Höja kunskapen om konceptet Framtidens 
Idrottshall för beslutsfattare och allmänheten 

  Målet uppnått

Vi har träffat riksdagspolitiker och presenterat 
konceptet. 
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”Öka kompetensen 
inom alla verksamhets-
områden” 

”Underlätta 
övergången från 
bredd till elit” 

Implementera handledningsmaterial för ämnet 
specialidrott på RIG och NIU  

  Målet delvis uppnått

Pågår, är klart till terminsstarten ht 2022. 

Fastställa tränarutbildningsstegen och lansera 
utbildningar i enlighet med den 

  Målet delvis uppnått

Följer plan, både nya utbildningar och revidering av 

Marknadsföra och kommunicera 
inkluderingskoncept, satsningar, goda exempel och 
utbildningar 

Har genomförts på olika sätt och kommer att 
fortsätta marknadsföras 22/23. 

  Målet delvis uppnått

Utveckla arbetsformer inom domarverksamheten för 
utökad videoanalys av situationer och bedömningar 

  Målet uppnått 

uppbyggnaden av videobibliotek över olika 
matchsituationer påbörjad. 

Utreda förutsättningar att digitalisera administration 
och publicering av regelverk 

  Målet delvis uppnått

Interna möten har genomförts där grunderna och 
visionen ska målas upp. Fler möten planeras under 
säsongen.

Ta fram en mall för normalstadgar SDF/regionala 
bestraffningsorgan samt utbilda SDF 

  Målet delvis uppnått

Utkast till mall skickats ut till SDF för återkoppling för 
att senare fastställas under förbundsmötet 2022. 

Utreda framtida idrottsgymnasieverksamhet 

  Målet ej uppnått

Diskussionen pågår kring framtida 
gymnasieverksamhet men ingen utredning kommer 
genomföras efter regeringens beslut om att skjuta på 
det till framtiden. 

Fastställa nationell plan för elitutvecklingsarbetet 

  Målet uppnått 

Elitutvecklingsplan 2025 är fastställd och presenterad 
för RF. 

”Strategiarbete” 

Nulägesanalys av SIU-modellens implementering  

  Målet delvis uppnått

Strategirådet arbetar under hösten med 
nulägesanalysen genom intervjuer och workshops. 

Nulägesanalys av Svensk Innebandy Vill 

  Målet delvis uppnått

Strategirådet arbetar med nulägesanalysen genom 
intervjuer och workshops.

Nulägesanalys Organisationsutveckling och 
basuppdrag 

  Målet delvis uppnått

Ett arbete startades upp under november/december 
med ett förslag på att konkretisera ett basuppdrag 
samt ta fram en uppdragsbeskrivning för en 
organisationsutredning. 

SDF-dialoger för att besluta fokusområden  

  Målet ej uppnått

Arbetet startas när nulägesanalysen är färdig. 

Påbörja handlingsplaner 

  Målet ej uppnått

Arbetet startas när nulägesanalysen är färdig. 

Konkretisera delmål 

  Målet ej uppnått

Arbetet startas när nulägesanalysen är färdig. 
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Utgångspunkt i Svensk Idrotts mål:  
• Idrottens värdegrund 
• Svensk Idrotts utvecklingsresa:  
• Ett stärkt ledarskap 

 Svensk Innebandys strategiska mål 2025: 
• Varumärket Svensk Innebandy enar innebandysverige och “Svensk 

Innebandy Vill” är ledstjärnan i vår verksamhet. Alla inom Svensk 
Innebandy står på en gemensam grund och delar samma syfte, vision 
och värdegrund.  

Svenska Innebandyförbundets strategiska mål 2025: 
• Personal och förtroendevalda känner till och arbetar efter Svensk 

Innebandys syfte, vision, kärnvärden och Svensk Innebandy Vill. Samt 
använder sig av “mer än en sport” i sitt uppdrag till vardags.  

Svensk Innebandy 
Vill – vår ledstjärna 

2
”Svensk Innebandy 
Vill är central i vår 
verksamhet” 

Genomföra kunskapshöjande insatser för att stärka 
kopplingen mellan mål, aktiviteter och Svensk 
Innebandy Vill, och vad vi kommunicerar 

  Målet delvis uppnått

Arbetet påbörjats och fortlöper även nästa säsong.  

Kartlägga behov av internutbildning på SIBF  

  Målet delvis uppnått

Sportkontoret har tagit fram olika områden där 
vi lägger extra tid vid ett personalmöte för att 
öka kunskapen kring ett visst ämne tex SIU och 
jämställdhet. 

Svensk Innebandy Vill i sina utvecklingsplaner för 
Projektstöd IF 

  Målet uppnått

Genomfört. 

”Utbildning leder till utveckling” 

Föreningarna känner till målen i Svensk Innebandy 
Vill samt sitt distrikts utvecklingsplaner för 21/22          

  Målet ej uppnått

Svårbedömt hur många föreningar som känner till Före-
ningarna Svensk Innebandy Vill och än mindre målen.  

Genomföra kunskapshöjande insatser för ett 
starkare ledarskap kopplat till integration 

  Målet delvis uppnått

Följer plan men vissa insatser har inte genomförts 
exakt enligt plan pga. pandemin. 

200 föreningar och 1200 organisationsledare ska ha 
gått GU Organisationsledare 

  Målet delvis uppnått

Arbetet följer plan men målsättningarna kommer inte 
att nås 30/4 2022. 

90 föreningar har startat utbildningsportalen för, 
och påbörjat genomförandet av, Vår Förening Vill 

  Målet delvis uppnått

Arbetet följer plan men målsättningarna kommer inte 
att nås 30/4 2022. 

Öka kunskapen i utvecklingsfrågor hos SDF-personal 
som ansvarar för eller handleder föreningar i Vår 
Förening Vill          

  Målet uppnått

Träffar och utbildningar genomförda även med RF/
SISU-personal i distrikten. 

Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2021/22
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Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2021/22

3 Utgångspunkt i Svensk Idrotts mål:  
• Deltagande i förening 
• Svensk Idrotts utvecklingsresa:  
• ·Den moderna föreningen engagerar 

Svensk Innebandys strategiska mål 2025:  
• Svensk Innebandy har en effektiv organisation och är ledande i 

idrottssverige och innebandyvärlden 

Svenska Innebandyförbundets strategiska mål 2025:  
• Svenska Innebandyförbundet tar ett ansvar för den internationella 

utvecklingen samtidigt som landslagen är världsledande både sportsligt 
och organisatoriskt.  

Aktivt delta med andra länder i projekt inom 
Erasmus+  

  Målet delvis uppnått

och 23/24. 

Implementera Svensk Innebandys internationella 
strategi 

  Målet uppnått

Kopplat till ett av målet i strategin ”Ta en starkare 
position internationellt” har vi: Aktivt och brett 
deltagit från SIBF i IFF:s strategy sub groups. Haft 

utformning) av IFF:s nya regelhandbok för 2022-2026. 
Aktivt arbetat med att utveckla och implementera 
en EM-turnering. Sverige har positioner som Head of 
Referees samt representation i IFF jury under såväl VM 
damer som herrar i Uppsala/Helsingfors. Genomfört 
U19-VM damer och VM damer. 

Utveckla det internationella utbytet av domare och 

  Målet ej uppnått

Inget utbyte av domare i högsta ligorna mellan 
Sverige, Finland, Schweiz och Tjeckien på grund av 
pandemin. Kommer återupptas under kommande 
säsong. 

Analysera spelets utveckling ur ett nationellt och 
internationellt perspektiv 

  Målet uppnått

VM-analysarbetet genomfördes av Guldsteget för 
tränare under ledning av förbundskaptenerna för 
dam- och herrlandslaget. Arbete kring statistik och 
referensgrupper pågår enligt plan. Även arbetet med 
Projektet innanför sargen är pågående. 

Analysera om Svensk Innebandy bör kommunicera 
även på engelska i sociala medier 

  Målet uppnått

Analysen är genomförd och resultatet är att vi inte ska 
kommunicera på engelska. 

Vinna guld i de mästerskap vi deltar i 

  Målet ej uppnått

Båda seniorlandslagen tog guld i Uppsala respektive 
Helsingfors. U19-herr tog VM-brons. U19-dam tog 
VM-silver. 

Genomföra U19-VM för damer och VM för damer 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv utifrån Covid-19 

  Målet uppnått

Aktiviteten genomförd. 

Öka förståelsen av, samt öka intresset för 
föreningsutveckling i våra föreningar 

  Målet delvis uppnått

Arbetet följer plan men målsättningarna kommer inte 
att nås 30/4 2022.  

  Målet uppnått

plan, Steg 2 fortsätter in i 22/23.  

Skapa en mall för kommunikationsstrategi gällande 
intern och extern kommunikation för hela Svensk 
Innebandy  

  Målet delvis uppnått

Arbetet är påbörjat. 
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”Skapa möjlighet för 
samverkan” 

Stötta SDF att samverka med sitt regionala 
RF-SISU om arbetet med Vår Förening Vill och GU 
Organisationsledare 

  Målet uppnått

Flera insatser genomförda, inkl. utbildning för RF/SISU-
personal i distrikten.  

Stötta SDF så att samarbetet med RF-SISU upplevs 
som tydligt förbättrat 

  Målet uppnått

Kartläggning av samarbetet SDF/RFSISU-distrikt 
gjordes 2021 samt utbildning av RFSISU-personal. 
Sedan dess har våra SDF i utvecklingsplanerna 
beskrivit hur arbetet ska genomföras och såväl 
kartläggningen som kravet på utvecklingsplaner har 
gett positiv effekt. 

”Skapa förutsättningar 
för utveckling” 

Påbörja utredning för att minska kostnaden för 
driften av Umbraco och iBIS 

  Målet delvis uppnåt

Ny design på hemsida implementeras under augusti/

den senaste versionen, högre säkerhet och drift samt 
lägre kostnader på upp till 100 000 kronor per säsong.

Uppdatera teknik och säkerhet i Microsoft, Umbraxo 
och iBIS 

  Målet uppnått

genomförs löpande i mindre grupper.

Skapa förutsättning för idrottsutvecklingen genom 
att importera data från externa aktörer  

  Målet delvis uppnåt

RF levererar lösningar under hösten 2022 som 
möjliggör att SF/vi kan importera/exportera 
persondata till t ex iBIS –IdrottOnline. iBIS är förberedd 
med Freja eID som inloggningsalternativ.

Ta fram en strategi för IT-utveckling som motsvarar 
behoven för den moderna föreningen  

  Målet ej uppnått

RF har beslutat om en revidering av deras digitala 
strategi, vilket påverkar de projekt som aktiveras. Vi 
inväntar deras beslut om vilka IT-stöd de ska fokusera 
på. 

Starta upp referensgrupper mot IF och Domare för 
att modernisera iBIS/Appen 

  Målet uppnått

utvecklingen av den nya mobila versionen av iBIS – 
www.mittibis.se. 
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Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2021/22

4
Innebandyn 
och samhället  
Utgångspunkt i Svensk Idrotts mål:  
• Idrotten gör Sverige starkare 

Svensk Idrotts utvecklingsresa:  
• Inkluderande idrott för alla och jämställdhet för en framgångsrik idrott 

Svensk Innebandys strategiska mål 2025: 
• Svensk Innebandy har gjort innebandyn, idrotten och Sverige starkare 

genom att ta ett aktivt samhällsansvar med erbjudandet “mer än en sport”.  
• Svenska Innebandyförbundets strategiska mål 2025: 
• Personalorganisationen speglar det svenska samhället. Jämställdhet och 

inkludering ska genomsyra verksamheten.  
• Svenska Innebandyförbundet har initierat, analyserat och genomfört 

de förändringar i organisationen som behövs för att få likvärdiga 
förutsättningar över hela landet. 

• Allmänhetens kunskap om vad Svensk Innebandy står för har ökat. Det 
är häftigt, enkelt och stimulerande att följa förbundsserier, landslag samt 
övriga nationella arrangemang och tävlingar.  

• Svenska Superligan (SSL) är världens bästa innebandyliga och intresset för 
SSL är större än någonsin.

”Öka andelen kvinnor 
som engagerar sig 
inom innebandyn” 

Utveckla modell i syfte att öka antalet tjejer/kvinnor 
i domaruppdrag på alla nivåer  

  Målet delvis uppnåt

Första steget genomfört genom en fysisk träff 

deltagande domare från SDF:en. 

200 föreningar ska ha registrerat och startat sin 
första lektion i Fifty/Fifty år 2021.  

  Målet delvis uppnåt

Arbetet följer plan men målsättningarna kommer inte 
att nås 30/4 2022. 

Utveckla en strategi för hur 
jämställdhetsperspektivet blir en del i det vardagliga 
arbetet 

  Målet delvis uppnåt

Arbetet leds av ledningsgruppen genom utbildning 
och uppföljande tillfällen på personalmöten. 

Initiera arbete med att erbjuda olika verktyg för att 
arbeta för ökad jämställdhet 

  Målet uppnått

av majoriteten av SDF och deras föreningar. 

än föreningar 

  Målet uppnått

Förbundsvariant klar för lansering, internationell 
variant klar för lansering. 

Minst 5 föreningar söker medel i Projektstöd IF för 

och kvinnor 

  Målet uppnått

Genomfört. 

”Öka intresset från 
externa partners” 

partners till Svensk Innebandy samt stärka 

  Målet uppnått

Vi fortsätter starkt att få in nya partner till Svensk 
Innebandy samt jobbat stenhårt att utveckla 

Skapa ett affärsnätverk för att bygga en stark 

  Målet uppnått

Flertalet nätverksträffar genomförda med positivt 
resultat. 

Stärka samarbetet med SDF kring marknad för att 
öka intäkterna som genereras ut till SDF i nya avtal  

  Målet uppnått

varit behjälpliga att forma den så den blir anpassad 
för distrikten. 

Inkludera alla CSR-projekt i produktkatalogen 

  Målet uppnått

Flera partners som delar vår värdering har kommit in 
och arbetet fortskrider.  

Stärka vår position som en attraktiv arrangör inom 
besöks- och evenemangsnäringen    

  Målet delvis uppnåt

Vi blir mer attraktiva hela tiden mot våra arrangörer. 

Inleda samarbete med minst en icke vinstdrivande 
organisation som går i linje med Svensk Innebandys 
värdegrund och vision 

  Målet delvis uppnåt

Följer plan. Avtal och gemensamma planer färdiga i 
maj. 
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Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2021/22

Skapa egna kanaler på hemsida och app för att 
kunna följa landslagen 

  Målet uppnått

Klart. Finns på hemsidan och i appen. 

Marknadsföra och kommunicera Svensk Innebandys 

  Målet uppnått

Pågår enligt plan. 

Varje enskilt evenemang ska ha målsättningen att 
generera vinst för Svenska Innebandyförbundet 

  Målet delvis uppnåt

På grund av Covid-19 så har vi haft en utmaning i att 
hantera det målet som vi hade satt upp att gå plus på 

vinst under säsongen. 

Implementera våra olika CSR-projekt i våra 
arrangemang för att synliggöra CSR-projekten på 
ett ännu bättre sätt                          

  Målet ej uppnått

kommande säsong. 

Öka det generella intresset för innebandy samt 
intresset att följa landslagen 

  Målet delvis uppnåt

kommande säsong. 

Öka förutsättningarna för InnebandyTV, och öka 
synligheten för målgruppen 

  Målet uppnått

InnebandyTV har en exponentiell tillväxt och slog all 
time high i tittare 2021/22.  

att exponera Svensk Innebandy 

  Målet uppnått

Avtal med SVT, Aftonbladet och Expressen 

Skapa plattformar där vi marknadsföra dåtid, 
nutid och framtid inom Svensk Innebandy via 
Jubileumsåret 

  Målet uppnått

Flera satsningar genomfördes med positivt utfall. 

Skapa mötesplatser för att diskutera och arbeta med 
målgruppen parautövare 

  Målet uppnått

Flera träffar genomförda, SDF kan dessutom 
få stöd till kunskapsutbyte inom det vi kallar 
Gävleborgsmodellen (både ib & para i tätt samarbete 
och med utövarna i fokus). 

Teckna uppdaterad avsiktsförklaring med Parasport 
Sverige om integrering av all parainnebandy  

  Målet uppnått

Avtalet undertecknat. 

Fullfölja steg 2 i parainnebandyintegreringen 
tillsammans med Parasport Sverige 

  Målet delvis uppnåt

Arbete pågår och styrgruppen har första möte i början 
av nästa säsong.  

Öka vetskapen om det idrottspolitiska arbetet som 
bedrivs på riks- och lokalnivå                          

  Målet uppnått

Genomfördes i samband med politikerträffen. 

Ta fram en kommunikationsplan och paketering för 
”Mer än en sport” 

  Målet ej uppnått

Arbetet påbörjas kommande säsong. 
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Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Inne-
bandyförbundet får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021-05-01–2022-04-30.
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
Allmänt om verksamheten 
Svenska Innebandyförbundet är ett specialidrottsför-
bund vars medlemmar utgörs av idrottsföreningar 
med innebandyverksamhet.  
 
Förbundsmötet är högsta beslutande organ och 
väljer förbundsstyrelsen. Styrelsen är ytterst ansva-
riga för förbundets verksamhet. För att utföra det 
som förbundsmötet beslutar har förbundsstyrelsen 
en organisation till sitt förfogande bestående av ett 
nationellt sportkontor samt ett antal olika arbets-
grupper och nämnder. Svenska Innebandyförbundet 
organiserar även 20 distriktsförbund med egna kans-
lier, de är egna juridiska personer.  
 
Syftet för alla delar av organisationen är att ge 
medlemsföreningarna stöd, service och utveckling 
utifrån de riktlinjer som förbundsmötet beslutar 
varje år och som uttrycks i Svensk Innebandy Vill och 
Svenska Innebandyförbundets verksamhetsplan. 
 
Svensk Innebandy – Folksporten 
Svenska Innebandyförbundet har till uppgift att 
utveckla, främja och administrera innebandyidrotten 
i Sverige på ett sådant sätt att den står i överensstäm-
melse med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision 
och värdegrund samt att företräda denna idrott i 
utlandet. Förbundet är en politiskt och religiöst obero-
ende allmännyttig ideell organisation som tar avstånd 
från rasism och varje annan form av diskriminering. 

osund ekonomi och annat fusk samt för en dopingfri 
innebandyidrott.  
 
Svenska Innebandyförbundet och dess föreningar vill i 
enlighet med Svensk Innebandy Vill att:  
 
• Alla inom Svensk Innebandy står på en gemensam 

ÅRSREDOVISNING

grund och delar samma syfte, vision och värdegrund 
• Svensk Innebandy har en effektiv organisation som 

är ledande i idrottssverige och innebandyvärlden
• Varumärket Svensk Innebandy enar innebandysve-

rige och ”Svensk Innebandy Vill” är ledstjärnan i vår 
verksamhet 

• Innebandy ska vara en sport som är enkel att börja 
med, stimulerande att utvecklas i, lättillgänglig att 
följa och välkomnande att komma tillbaka till 

• Svensk Innebandy tar ett aktivt samhällsansvar med 
erbjudandet ”mer än en sport” 

Medlemmar 
Tillsammans samlar förbundets 846 föreningar 109 
883 licensierade spelare. Antalet licensierade spelare 
har ökat något men även det här året har präglats av 
pandemin vilket vi märker i antalet licenser. 
 
Svenska Innebandyförbundet, dess regionala kontor 
samt medlemsföreningar ska verka för att styrelser, 
valberedningar, kommittéer och andra organ får 
sådan sammansättning att jämställdhet mellan 
kvinnor, män och ungdomar samt kulturell mångfald 
uppnås.  
 
Främjande av förbundets ändamål 
Verksamhetsplanen omfattar arbetet som bedrivs 
inom det nationella sportkontorets avdelningar: 
 
Administration: En av huvuduppgifterna är att stödja 
den löpande verksamheten för Innebandyförbundets 
medlemmar. Det nationella sportkontoret ansvarar för 
löpande stöd och service främst inom områden som 
utbildning, tävling, barn/ungdom samt föreningsjuridik.

Arrangemang/Marknad: Ansvarar för Svenska 
Innebandyförbundets arrangemang (exempelvis 

-
lags-SM, VM-turneringar etc) samt partneravtal av 

-
liga och att hitta nya samarbeten.  
 
Kommunikation: Kommunikation är ett verktyg för att 
nå Svenska Innebandyförbundets mål och kommuni-
kationsenheten ansvarar och utvecklar kommunika-
tionen internt tillsammans med sportkontorets och 

distriktens personal, kommunikationen externt mot 
olika målgrupper samt förbundets varumärken. 

Landslag: Svenska Innebandyförbundet ska bedriva 
en världsledande verksamhet för våra landslag och 
det görs genom att skapa rätt förutsättningar för att 
vinna, vara en aktiv aktör i den internationella utveck-
lingen, att förknippas med en positiv innebandy samt 
att aktivt arbeta med jämställdhet.

Tävling/Domare: Tävlingsenheten förvaltar och 
utvecklar Svenska Innebandyförbundets tävlings- och 
domarverksamhet samt det regelverk och de projekt/
satsningar som hör till.  

Utveckling: För att Svensk Innebandy ska nå sina lång-
siktiga mål behöver Svenska Innebandyförbundet 
göra utvecklingsinsatser och det görs genom sats-
ning och utbildning inom inkludering, jämställdhet, 
integration, forskning, föreningsverksamhet, spelar- 
och ledarutveckling.   

Förbundet har sitt säte i Solna.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Året skulle ha inletts med hemma-VM för U19-damer 
men på grund av rådande restriktioner i samband 

 
I juni avslutades elitlicenssäsongen med att de fören-
ingar som hade negativt eget kapital under föregå-
ende säsong presenterade sina bokslut per 30 april 
2021. Alla föreningar klarade att återställa det egna 
negativa kapitalet. Licensnämnden har under hösten 
administrerat beslut för 156 föreningar. Då inga upp- 

färre föreningar än någonsin som behövde följas upp 
på grund av ofullständiga handlingar eller avsaknad 
av auktoriserad revisor. Under året har en förening 
varit under handlingsplan på grund av negativt eget 
kapital. 
 
2021 fyllde Svenska Innebandyförbundet 40 år och 
hela året skulle präglas av Jubileumsåret. Pandemin 
satte dessvärre stopp för de mesta fysiska aktivering-
arna under våren och sommaren men en podcast, 
”Från ribbstolar till Globen”, släpptes i 10 avsnitt under 
hösten vilken beskrev innebandyns historia, nutid och 
framtid. 
 
I augusti spelades U19-VM för herrar i Tjeckien. Sverige 

sedan  bronsmatchen mot Schweiz med 7-6. Tjeckien 
blev på nytt världsmästare efter att ha besegrat 

Länge var läget oklart om U19-VM för damer skulle 
kunna genomföras men smittspridningen var under 
kontroll och i september gick äntligen mästerskapet 

se sig slagna av Finland med 5-4 efter förlängning i 

 
Som en del av jubileumsåret startades under hösten 
Svenska Cupen och i november lagom till 40-årsju-

-

På kvällen bjöd Svenska Innebandyförbundet in till 
jubileumsfest i Gasklockorna. 

I slutet på november inleddes vinterns VM-period för 
seniorer med hemma-VM för damer i Uppsala. Precis 
innan starten kom nya restriktioner om Covid-bevis 
för åskådare. Evenemanget blev trots detta en mycket 
större publiksuccé än vi hade vågat hoppas på och 
2581 antal åskådare såg Sverige besegra Finland med 

Arena i Uppsala. Medan damerna inledde slutspelet 
startade herrarnas gruppspel i Helsingfors. Sverige 

äntligen kom guldet hem till Sverige igen efter vinst 

Hartwall Arena. VM blev en succé tv-mässigt där över 

herrsidan och de totalt 16 matcher som SVT sände 
direkt samlade totalt drygt 10 miljoner tittare . 

I december slogs världen av den nya Coronavarianten 
-

samhet ställas in och skjutas upp. SDF-SM som skulle 
spelats i januari sköts upp till hösten 2022, Innebandy-
festen sköts fram för att alla matcher skulle hinna spelas 
klart, samtliga landslagsläger och Finnkampen ställdes 
in och VM-kvalet för herrarna sköts upp.

Arena (fd. Ericsson Globe Arena). Festen inleddes på 

Thorengruppen stod som segrare efter resultatet 
-
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sund med 5-4 och blev i och med det mesta mästare 
med 7 SM-guld. Finalerna blev en succé med 11 700 
sålda biljetter på läktarna som skapade en fantastisk 
atmosfär. Finalerna direktsändes i både SportEx-
pressen och på SVT som hade en räckvidd om 600 
000 tittare, en ökning med 99 000 mot i fjol. 

Under året har Svenska Innebandyförbundet fortsatt 
det framgångsrika arbetet med att knyta till sig part-
ners och säsongen 21/22 är det mest framgångsrika 
året någonsin på partnersidan. 

Förbundsstyrelsen beslutade i augusti 2018 om en 
ekonomisk plan fram till 2020/21. Det innebär att 
det fria egna kapitalet exklusive ändamålsbestämda 
medel skulle vara 15 000 000 SEK efter detta verk-
samhetsår. På grund av pandemin och hur den har 

 

 Flerårsöversikt 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18

Antal medlemsföreningar 846 854 906 904 909

Antalet licensierade spelare 109 883 106 687 118 660 116 071 116 722

Verksamhetens intäkter 91 943 72 710 84 705 91 765 93 672

Årets resultat -6 846 7 017 -890 2 862 2 682

Balansomslutning 47 882 47 682 37 260 44 146 42 027

Eget kapital (tkr) 15 890 22 736 15 720 16 610 13 747

 

 Förändring av eget kapital Ändamålsbest. medel Balanserat kapital Summa kapital

Belopp vid årets ingång 2 757 532 19 978 680 22 736 212

Nyttjande av ändamålsbestämda medel -2 700 000 2 700 000 0

Reservering av ändamålsbestämda medel 2 305 035 -2 305 035 0

Årets resultat  -6 845 873 -6 845 873

Belopp vid årets utgång 2 362 567 13 527 772 15 890 339

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Förändring av ändamålsbestämda medel 2021-05-01
-2022-04-30

2020-05-01
-2021-04-30

Årets resultat enligt resultaträkningen -6 845 873 7 016 678

Nyttjande av ändamålsbestämda medel 2 700 000 2 700 000

Reservering av ändamålsbestämda medel -2 305 035 -2 748 500

Kvarstående belopp för året -6 450 908 6 968 178

RESULTATRÄKNING NOT
2021-05-01

-2022-04-30
2020-05-01

-2021-04-30

Verksamhetens intäkter  

Bidrag 2 35 591 687 31 920 279

Nettoomsättning 3 54 501 594 39 085 807

Medlemsavgifter  821 000 796 000

Övriga verksamhetsintäkter  1 029 000 908 184

  91 943 281 72 710 270

    

Verksamhetens kostnader    

Externa kostnader 4 -66 990 114 -39 829 310

Personalkostnader 5 -31 868 338 -25 893 724

Avskrivningar och nedskrivningar 0 -52 529

  -98 858 452 -65 775 563

    

Verksamhetsresultat  -6 915 171 6 934 707

    

   

Ränteintäkter  81 852 86 702

Räntekostnader  -12 556 -4 730

  69 296 81 972

 -6 845 875 7 016 679

    

Årets resultat  -6 845 873 7 016 678

Resultat och ställning
Svenska Innebandyförbundet visar upp ett resultat 
på -6 845 873 SEK. Detta beror på att den verk-
samhet som sköts upp föregående verksamhetsår 
har genomförts under detta året. Resultatet har 
belastats av kostnader för SDF-utveckling om 2,7 
miljoner SEK, för vilka ändamålsbestämda medel har 
nyttjats. Förbundsstyrelsen föreslår att 2 305 035 SEK 
avsätts till SDF-utveckling för framtida verksamhet. 
Årets överskott innebär att eget kapital ökar till 15 890 
339 SEK. Årets underskott ska ses tillsammans med 
föregående års överskott för att bättre få en bild över 
den genomförda verksamheten under dessa två år. 
Det egna kapitalet täcker kostnader för personalen 
i sex månader, semester- och pensionsskulder samt 
viss administration enligt RF:s rekommendation om 
riktlinje för det egna kapitalet. 
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Under verksamhetsåret har Svensk Innebandy tagit 
viktiga strategiska kliv. Tillsammans med Strategirå-
det har styrelsen fortsatt med strategiarbetet 
avseende nulägesanalysen och basuppdraget. 
Genom möten, workshops, avrapportering och 
diskussioner har det lett till att både analysen, 
basuppdraget och målsättningar förtydligats och 
nästkommande säsong kommer detta viktiga 
arbete att fortgå.



BALANSRÄKNING NOT 2022-04-30 2021-04-30

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 6 125 000

  125 000 125 000

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i dotterbolag 7, 8 50 000 50 000

 Andra långfristiga fordringar  9 243 665 243 665

293 665 293 665

Summa anläggningstillgångar  418 665 418 665

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  4 636 810 2 618 980

Övriga fordringar  279 622 342 587

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 3 753 655 1 431 362

  8 670 087 4 392 929

    

Kassa och bank  38 793 077 42 870 471

Summa omsättningstillgångar  47 463 164 47 263 400

    

SUMMA TILLGÅNGAR  47 881 829 47 682 065

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Ändamålsbestämda medel  2 362 567 2 757 532

 20 373 645 12 962 002

Årets resultat  -6 845 873 7 016 678

Summa eget kapital  15 890 339 22 736 212

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  5 592 490 4 020 102

Skuld ej nyttjade bidrag 11 17 822 586 10 331 000

Övriga skulder  622 116 489 020

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 7 954 298 10 105 731

Summa kortfristiga skulder  31 991 490 24 945 853

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  47 881 829 47 682 065

    

NOTER
 
Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Verksamhetens intäkter

värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. 

erhålla bidraget uppfylls. 

Statsanslag via Riksidrottsförbundet intäktsredovisas i den period anslagen avser, hit hör organisationsstöd för SF. Verksamhetsstöd och 
projektstöd är villkorade bidrag och intäktsredovisas i samma period som villkoren uppfylls.  

Uppdragsersättningar och tjänster intäktsredovisas efter utförande. Sponsorintäkter (samarbetsavtal) intäktsredovisas i takt med fakturering 
enligt avtal. Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska Innebandyförbundet. Nettoomsättning består av försälj-

 

Ej nyttjade bidrag

Villkorade bidrag från Riksidrottsförbundet som ej nyttjats per 30 april under verksamhetsåret skuldförs för användning under kommande 
verksamhetsår. 
 
Finansiella instrument

denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning till det verkliga värdet. 
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för 
individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs syste-
matiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Inventarier skrivs av på 3-5 år. Kostnad för korttidsinventarier tas direkt, datorer räknas hit. 
 
Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden. 
 
Eget kapital

åtaganden som ska infrias i framtiden. När förbundet belastas med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning 
sker därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp.
 
Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus.

 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Ersättningar vid uppsägning utgår då förbundet beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande 

framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när förbundet har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. 
Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.
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NOT 3  Nettoomsättning
2021-05-01

-2022-04-30
2020-05-01

-2021-04-30

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:   

Tävlingsintäkter 13 855 134 9 607 990

Kursintäkter 258 395 163 800

Sponsring, reklam, annonser 11 750 716 6 327 827

Licenser och övergångar 20 659 811 20 152 410

Försäljning 479 013 592 172

Deltagaravgifter 78 000 4 000

4 544 790 0

Övriga intäkter 2 875 735 2 237 608

 54 501 594 39 085 807

 

NOT 4  Externa kostnader
2021-05-01

-2022-04-30
2020-05-01

-2021-04-30

Sportkontoret - kostnader 4 224 702 5 353 967

Styrelse och VU kostnader 853 482 410 158

Revisorsarvode 215 625 229 999

Tävling 1 545 090 1 480 080

Landslag 9 782 547 4 143 838

Domare 5 786 996 2 918 137

Utveckling 4 513 536 2 484 952

Media och information 2 240 041 1 670 806

Demokratikostnader 3 568 040 2 734 225

Marknad 4 867 640 4 204 809

2 662 570 2 472 725

Administrativa kostnader 4 150 987 3 968 940

Arrangemang 19 074 925 3 725 247

Inkludering 1 267 123 1 382 920

SDF-utveckling 596 981 160 000

Svensk Innebandys App 1 639 829 2 488 507

 66 990 114 39 829 310

   

 

 NOT 2  Bidrag
2021-05-01

-2022-04-30
2020-05-01

-2021-04-30

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen   

13 340 000 14 122 667

13 260 000 13 080 000

Verksamhetsstöd Vuxenidrott 360 000 280 000

Verksamhetsstöd Paraidrott 800 000 550 000

Verksamhetsstöd Elitidrott 2 764 000 2 076 000

Återstartsstöd 1 270 003 0

Projektstöd SF 525 000 287 500

Framåtfonden 0 370 000

Övriga bidrag 3 272 684 1 154 112

Summa 35 591 687 31 920 279

   

NOT 5  Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2021-05-01

-2022-04-30
2020-05-01

-2021-04-30

Medelantalet anställda   

Kvinnor 14 11

Män 22 21

 36 32

Löner och andra ersättningar   

Generalsekreterare (GS) 1 255 323 1 567 077

Övriga tjänstemän 14 770 655 12 318 466

Landslagsledning 1 841 692 1 385 007

Styrelsearvoden 595 000 473 000

Ersättningar övriga 4 141 782 2 580 834

 22 604 452 18 324 384

Sociala kostnader   

Sociala avgifter enligt lag och avtal 7 088 609 5 731 636

 7 088 609 5 731 636

Pensionskostnader   

Pensionskostnader personal 1 743 366 1 321 417

Pensionskostnader GS 431 911 516 287

 2 175 277 1 837 704

   

 

NOT 6 Inventarier 2022-04-30 2021-04-30

Ingående anskaffningsvärden 2 911 064 2 911 064

Inköp 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 911 064 2 911 064

   

Netto anskaffningsvärde 2 911 064 2 911 064

   

Ingående avskrivningar -2 786 064 -2 733 535

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar 0 -52 529

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 786 064 -2 786 064

   

Utgående redovisat värde 125 000 125 000

   
Redovisat värde utgörs av ej avskrivningsbara inventarier.
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NOT 7 Finansiella anläggningstillgångar 2022-04-30 2021-04-30

Ingående anskaffningsvärden 50 000 50 000

Förändringar under året 0 0

Summa 50 000 50 000

   

Utgående värde 50 000 50 000

NOT 8 Aktier i dotterföretag

Namn Kapitalandel % Rösträttsandel % Redovisat värde

100 100

   50 000

 Org.nr Säte

556937-4324 Solna

 NOT 9 Långfristiga fordringar 2022-04-30 2021-04-30

Lån till IFF 243 665 243 665

Utgående värde 243 665 243 665

För lånet har ställts följande säkerheter: Som säkerhet för lånet är Svenska Innebandyförbundets årliga inbetalning av medlemsavgift till 
IFF. Lånet är amorteringsfritt fram till 2022.

 

NOT 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2022-04-30 2021-04-30

Förutbetald hyra sportkontoret 0 136 032

Förutbetald licensförsäkring 666 666 315 000

Förutbetald kostnad Landslag 314 508 217 514

Förutbetald kostnad konferenser 554 950 0

Förutbetald kostnad RIG-resan 0 20 873

Upplupna ränteintäkter 27 351 32 817

Upplupen intäkt försäljning webshop 42 676 21 495

1 102 946 0

Kompensationsstöd RF 618 000 0

Övriga poster 426 558 687 631

 3 753 655 1 431 362

 

NOT 11 Skuld ej nyttjade bidrag 2022-04-30 2021-04-30

Projektstöd RF 756 153 400 000

Landslag projekt 400 000 614 000

Landslagsstöd 875 000 875 000

Projektmedel Idrottsstiftelsen 0 1 187 000

7 360 000 6 630 000

Verksamhetsstöd Vuxenidrott 330 000 200 000

Verksamhetsstöd Paraidrott 560 000 425 000

Återstartsstöd 7 541 433 0

17 822 586 10 331 000

 

Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter 

Märit  Bergendahl  Martin  Klabere  Andreas  Carlson Ulf Holst 

Lena  Larsson  Mats Romell  Carin  Sjöberg Helén Wiklund Wårell

Victoria  Wikström  Mikael  Ahlerup
  Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift 

Martin Nääs 
Auktoriserad Revisor

NOT 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2022-04-30 2021-04-30

Upplupna sociala avgifter 665 240 556 235

Semesterlöner 2 560 507 2 239 302

Upplupna sociala avgifter semesterlöneskuld 804 511 703 589

Upplupen löneskatt 704 480 688 591

Förutbetalt RF-bidrag 2 223 333 2 223 333

Förutbetalda anmälningsavgifter 468 000 1 265 200

Förutbetalda intäkter VM Uppsala 0 860 000

Övriga förutbetalda intäkter 175 000 540 000

Upplupna kostnader Innebandyfesten 204 829 0

57 780 474 499

Övriga upplupna kostnader 90 618 554 982

7 954 298 10 105 731
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Till förbundsmötet i Svenska Innebandyförbundet, org.nr 8113200-3487 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Innebandyförbundet för räkenskapsåret        
1 maj 2020 till 30 april 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 30 april 2021 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.  

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Den andra informationen består av Svensk Innebandys verksamhetsberättelse 2020/21 som vi 
inhämtade före datumet för denna revisionsberättelse. Det är styrelsen och generalsekreteraren som 
har ansvaret för den andra informationen. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att 
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 
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Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av 
förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och generalsekreteraren avser att 
likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta.  

Revisorns ansvar 
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Svenska Innebandyförbundet för räkenskapsåret 1 maj 2020 till 30 april 2021. 

Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Ulrika Granholm dahl 
Auktoriserad revisor 
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