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Stockholms Innebandyförbund mot säsongen 2022–2023 

Stockholms Innebandyförbund är en ideell förening vars huvuduppdrag är att vara en regional förlängning 
av Svenska Innebandyförbundet. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för att innebandyn i 
Stockholm ska utvecklas i enlighet med Svensk Innebandy Vill. 

En nära dialog med föreningarna är en förutsättning för att förstå vilket stöd som behövs för en gynnsam 
utveckling. Genom denna nära dialog förstår vi också vad vi behöver påverka hos Svensk Innebandy på 
nationell nivå. Stockholms Innebandyförbund har även i sitt uppdrag rollen att företräda föreningslivet i 
dialoger med kommuner och den övriga idrottsrörelsen. 

Svensk Innebandys gemensamma vision lyder - Folksporten för alla – alltid.

Innebandy ska vara en sport som tilltalar många. Därför ska innebandyn vara rolig, enkel, varierande och 
utmanande. Den ska vara underhållande att se på och öppen för alla. 

Visionen är gemensam för hela landet men resan dit påverkas förstås av förutsättningarna som råder i det 
egna distriktet. Därför har styrelsen för Stockholms Innebandyförbund ansvaret att beskriva färden mot 
visionen, anpassad efter de förutsättningar som råder inom vårt distrikt. 

För att nå den önskvärda riktningen att vara en folksport för alla – alltid, behöver Stockholms 
Innebandyförbund arbeta för att göra innebandy till en sport som alla ska kunna engagera sig i. Detta 
fungerar som förbundets långsiktiga strategiska mål. 

En förutsättning för att nå det strategiska målet är att föreningarna leds i linje med Svensk Innebandy 
Vill och att Stockholms Innebandyförbund arbetar aktivt för att föreningarna i distriktet är starka och 
välmående. En stabil grund dvs plattform är en förutsättning för att våra föreningar ska fortsätta växa 
och vara välmående. Plattformen skapar förutsättningar för spelare och ledare att utvecklas i föreningens 
verksamhet.

Svensk Innebandy har gemensamt beslutat att Svensk Innebandys Utvecklingsmodell ska vara vägledande 
i både utbildnings- och tävlingsverksamhet. För Stockholms Innebandyförbund innebär detta att SIU-
modellen ska genomsyra vår verksamhet.

Det finns många områden som inte lyfts fram i denna verksamhetsinriktning, men som är viktiga 
att vidareutveckla. Detta görs dock inom ramen för styrelsens mandat och kanslichefens operativa 
ansvarsområde. Verksamhetsinriktningen kommer, efter beslut av årsmötet, att brytas ned till en 
aktivitetsplan.
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Utmaningar 

För att innebandy ska bli Folksporten finns följande utmaningar i vårt distrikt:

Att få fler att spela innebandy 

Under flertalet år har den stora ökningen av innebandyspelare utgjorts av yngre barn och tydliga 
utmaningar har handlat om att få de äldre att spela längre – att inte sluta så tidigt. Efter påverkan av 
pandemin Covid-19 har spelplanen förändrats. Med viss oro kan vi se förändringar även hos yngre barn. Det 
är flera årskullar som aldrig fått möjlighet att börja älska innebandysporten genom en lustfylld start med 
spel på grön nivå. Oron kvarstår för aktiva runt junior- och senioråldern som också fått säsonger spolierade 
på grund av pandemin. Vi vill vara en idrott som samverkar med andra och som skapar förutsättningar för 
livslång idrottsglädje. 

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell beskriver hur vi ska förhålla oss till träning och tävling baserat på 
utvecklingsålder snarare än biologisk ålder. SIU-modellen är ett viktigt verktyg som skall genomsyra hela 
vår verksamhet för att få fler att börja och fortsätta med sitt engagemang i vår idrott. 

En viktig anledning till att vilja vara en del av en verksamhet är också att miljöer runt träningar och matcher 
uppfattas som trygga och välkomnande. Ett stärkt pro- och reaktivt arbete står därför alltid i fokus. 

Föreningarna är förbundets hjärta, där verksamheten sker. En stark och välmående förening som 
samverkar med förbund och andra föreningar är en förutsättning för att få fler att engagera sig i 
föreningen.  

Att få fler kvinnor att engagera sig 

Andelen flickor som spelar innebandy har ökat de senaste åren, däremot är fortfarande få kvinnor 
engagerade som tränare, domare eller förtroendevalda.

För att bli en idrott som fler vill engagera sig i behöver vi inkludera fler kvinnor i innebandyn på alla nivåer. 
Stockholms Innebandyförbund har en reell utmaning att både i sin egen och i föreningarnas verksamhet 
på ett bättre sätt ta vara på både kvinnors och mäns kunskap och erfarenhet. Resurser bör med självklarhet 
fördelas likvärdigt mellan könen. Därför behöver utbildnings- och utvecklingsinsatser riktas mot förening, 
spelare och ledare. Dessutom behöver särskilda insatser riktas direkt mot kvinnor för att sänka trösklarna 
som idag finns.  

Att nå nya målgrupper 

Genom en trygg idrottsmiljö med en inkluderande verksamhet finns många nya målgrupper att rikta in 
rekryteringsaktiviteter kring. Här finns en stor utvecklingspotential för innebandyn i Stockholm. Det handlar 
om nya geografiska områden där innebandyn idag inte är så stark, personer med funktionsvariation eller 
nå personer som vill spela innebandy utanför traditionellt seriespel i nya spelformer. 

För att nå nya målgrupper är det också viktigt att Stockholms Innebandyförbund samarbetar och 
samverkar med andra idrotter, kommunerna i Stockholm samt andra aktörer inom idrottsrörelsen. 

Att få fler spelplatser

För att nå vår vision behövs definitivt fler spelplatser. På många ställen, i många föreningar, upplevs 
hallbristen vara en stor bromskloss för utveckling. 

Stockholms Innebandyförbund ser därför att arbetet måste fortsätta kring att få till fler nya spelplatser. 
Påverkansarbete tillsammans med övriga idrotter i Stockholm samt med RF-SISU Stockholm är en 
förutsättning för att nå fram till beslutsfattare. Tillsammans är vi starkare än en och en. 

Det handlar också om ett effektivt nyttjande av de spelplatser som finns. Med lite kreativitet och 
nytänkande, i kombination med aktivt lobbyarbete för nya byggnationer, kan vi se till att skapa möjligheter 
för innebandyspel på så många platser som möjligt.
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Strategiska områden 

Med visionen och utmaningarna definierade är följande strategiska områden med tillhörande 
fokuspunkter det Stockholms Innebandyförbund långsiktigt behöver arbeta med för att innebandy ska 
bli en sport som alla ska kunna engagera sig i.

Innebandy hela livet

Få fler att börja med innebandy 
• Ökat fokus på nyrekrytering
• Utveckla tävlingsstrukturen för de yngsta

spelarna
• Få fler kvinnor att engagera sig

Trygga idrottsmiljöer
• Stötta föreningar i arbetet med

värdegrundsfrågor
• Arbeta för välutbildade ledare
• Fokus på hallklimatet/matchmiljön
• Öka samverkan mellan domare och förening
• Arbeta för välutbildade domare

Öka antalet nya målgrupper
• Arbeta för inkludering av Parainnebandyn
• Nå nya geografiska områden som idag inte är

representerade i Stockholm
• Erbjuda alternativa spelformer

Fler spelare fortsätter att spela längre
• Utvärdera & utveckla tävlingsstrukturen
• Se över alternativa spelformer
• Öka antalet utbildade ledare
• Utöka vägledningen & kommunikationen

kring tävlingsstrukturen
• Delta i den nationella utvecklingen av
• SIU-modellen
• Arbeta med spelarutveckling

Öka antalet spelplatser
• Samarbeta med övriga idrotter och RF-SISU

Stockholm för att få fler anläggningar
• Ta en aktiv roll i debatten
• Hjälpa och stötta föreningar i frågor kring

anläggningssituationen

Stockholm Innebandy – En modern organisation

Starka och välmående föreningar
• Arbeta för att föreningarna leds i enlighet med

Svensk Innebandy Vill
• Arbeta för en jämställd innebandy i Stockholm.
• Få fler kvinnor att engagera sig
• Inkludera fler målgrupper i föreningens

verksamhet

Ta en aktiv roll i idrottsrörelsen
• Ta en aktiv roll i nationella utvecklingsfrågor
• Ta en aktiv roll i nationella samverkansform
• Ta en aktiv roll i regional idrottsutveckling
• Företräda Stockholms föreningar nationellt
• Företräda Svensk Innebandy lokalt

Möjligheter för samverkan
• Arbeta för att föreningarna samverkar med

varandra i större utsträckning
• Stötta föreningen att samverka med RF-SISU

Stockholm
• Samverka med kommuner och övriga  idrotts-

rörelsen




