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Förord 

Innebandyns kompetenscentrum, IKC, är en samverkan mellan Umeå universitet, Umeå 

kommun och Svenska Innebandyförbundet och har som målsättning att initiera och främja 

studier som leder till utveckling av Svensk innebandy.  Detta dokument är fortsättningen på 

tidigare Utvecklings- och forskningsstrategier för Svensk innebandy 2013-2014 respektive 

2015-2017. 

Dokumentet har tagits fram i samarbete med Svenska Innebandyförbundet, framförallt 

tillsammans med dess utvecklingschef Emil Risberg. 

 

Umeå, den 27 februari 2018 
 

Nina Ohlson, vik. forskningssamordnare, IKC 
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Inledning 

Innebandyns kompetenscentrum är ett samarbete mellan Umeå universitet (UmU), Umeå 

Kommun och Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och har funnits sedan hösten 2012. Ett av 

IKCs syften är att initiera och stödja forskningsprojekt som främjar utvecklingen av Svensk 

innebandy . Sådana studier startas oftast genom dialog mellan Svenska innebandyförbundet, 

IKC och forskare, studenter eller aktiva inom innebandyn. 

En viktig och prioriterad uppgift som IKC och svensk innebandy har är också att sprida 

kunskapen om vad de olika forskningsprojekten kommit fram till. Både innebandy.se och IKCs 

hemsida används som plattformar för att nå ut till innebandyintresserade i Sverige och därför är 

dessa sidor en viktig del i informationsspridningen. Vi kommer, under beskriven period, också att 

arbeta mer med att nyttja redan befintliga forum för att uppnå ett mer riktat och anpassat 

kunskapsförmedlande. På tex distriktsmöten, elittränarträffar, NIU/RIG-träffar osv har vi 

möjlighet att nå ut till ju de olika målgrupper som vi vill ska ta del av forskningsläget. Tex så 

arrangerades 2016 en Elitutvecklingskonferens, i samband med Finnkampen i Umeå, där 

förbundet, tränare och näringslivet informerades om kunskapsläget inom olika projekt och kunde 

byta erfarenheter sinsemellan. Presentationerna spelades in och finns tillgängliga på SIBFs och 

IKCs respektive hemsidor för fortsatt ökad kunskapsspridning. 

I stort steg i att lyfta innebandyrelaterad forskning till en högre vetenskaplig nivå togs när 

översiktsartikeln, ”Science of flooball”, publicerades i tidningen Open Access Journal of Sports 

Medicine [1]. Artikeln, som delvis är författad av IKCs forskningssamordnare Taru Tervo, 

beskriver innebandyns kunskapsläge ur vetenskaplig synvinkel och har i skrivandets stund visats 

över 6000 gånger. Det visar på ett behov och ett intresse av att samla innebandyrelaterad 

forskning på ett överskådligt sätt. Redan 2013 uppmärksammades innebandyforskning och IKC 

stort då tidskriften Svensk idrottsforskning ägnade ett helt temanummer åt just innebandy [2]. 

Som ett sätt att uppmuntra forskning på alla nivåer delades två uppsatsstipendium ut våren 

2017och nedanstående personer tilldelades pris för sina examensarbeten: 

 Sofie Andersson - Att sluta som tränare - Sambandet mellan att sluta som tränare och

motivation, psykologisk behovstillfredsställelse och stöd från föreningen [3].

 Clara Leffler - Modelling binary data, a statistical analysis of the general injury incidence

among Swedish floorball players [4].

IKCs uppgift är att främja Svensk Innebandy både på motions-, bredd- och elitnivå och detta 

ska därför också genomsyra forsknings- och utvecklingsplanen. Pågående och planerade 

projekt sträcker sig också över olika vetenskapliga områden såsom idrottspedagogik, 

idrottsmedicin, idrottsfysiologi, kostvetenskap och tvärvetenskapliga projekt. 

Kommande period fokuseras bland annat på fortsatt utvärdering av SIU-modellen och dess 

implementering. Vi kommer också att undersöka skadeuppkomsten och skadeförebyggande 

åtgärder hos innebandyungdomar och studera periodiserad träning utifrån menstruations/p-

piller-cykeln hos kvinnor på elitnivå.  
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Vidare planerar vi bland annat för studier där vi undersöker och jämför olika grupper med 

avseende på deras förutsättningar att utvecklas inom Svensk Innebandy och på vilket sätt 

distriktsförbundens talangidentifikationssystem relaterar till idrottslig framgång. Olika typer 

av spelformer kommer också att studeras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv med målsättning 

att i framtiden kunna ge tydligare riktlinjer om hur vi bör bedriva träning och spel för barn 

och ungdomar. Givetvis är vi öppna för att ytterligare projekt, förutom de som beskrivs i detta 

dokument, kan tillkomma under perioden 2018-2020. 

Sammanfattningsvis ska IKC och Svenska Innebandyförbundet, under perioden 2018-2020, 

satsa på att: 

- genomföra pågående och planerade projekt som beskrivs i denna utvecklings- och 

forskningsplan samt även utför andra projekt som tas fram under denna period. 

- sprida kunskap om pågående och avslutade projekt till tex. föreningar och distrikt. 

- öka kännedomen om IKC på distrikten och bland föreningarna. 

- öka samarbetet mellan IKC och distrikten/föreningarna. 

- arbeta för att locka fler forskare, främst nationellt, till området innebandy. 

- öka nationell projektsamordning. 

- förmedla förslag på uppsatsämnen och locka fler studenter att skriva sina uppsatser med 

ett innebandyperspektiv. 

- ge studenter stöd att höja kvaliteten på examensarbeten, tex i form av finansiering eller bi-

handledarskap så att vissa examensarbeten kan publiceras. 

- medverka till ökad publicering i nationella och internationella tidskrifter med peer-review 

(dvs kollegial granskning). 
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Fokusområden för forskning- och utvecklingsstrategier för 

Svensk Innebandy 2018-2020

- Fortsätta utvärdera implementeringen av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)

och Svensk Innebandy Vill. 

- Fortsätta med arbetet att utveckla och utvärdera verktyg för ett tränarskap som skapar

förutsättningar för ett bra motivationsklimat. 

- Fortsätta implementera och studera effekter av skadeförebyggande träning för barn och

unga inom innebandyn. 

- Fortsätta att undersöka psykosociala och fysiologiska riskfaktorer för idrottsskador

bland elitinnebandyspelare. 

- Fortsätta att analysera spelet och de fysiologiska kraven för spelare på elit- och

landslagsnivå. 

- Studera vilka förutsättningar/villkor manliga respektive kvinnliga innebandyspelare har

för att utvecklas inom Svensk Innebandy. 

- Undersöka hur vägarna till elit- och landslagsverksamheten ser ut, inkluderat

gymnasieverksamheten, relative age effect (RAE) och övergångar/klubbyten. 

- Jämföra olika spelformer för olika åldrar utifrån ett spelarutvecklingsperspektiv. Främst

3 mot 3, 4 mot 4 och 5 mot 5 i åldrarna 6-12 år. 

- Studera om våra elitaktiva kvinnor upplevt positiva eller negativa effekter av

menstruationscykeln kopplat till bland annat träningseffekt, fysisk och psykiskt 

välmående. Undersöka möjligheten till, och intresset för, periodiserad träning med 

hjälp av digitalt hjälpmedel. 

- Studera hur energi – och näringsintag respektive mat- och måltidssituationen ser ut hos

elever på riksidrottsgymnasiet. 

- Studera ledarskapet över tid och över generationer i relation till dagens unga.

- Studera benägenheten att söka och tacka ja till NIU eller RIG samt eventuella skillnader

mellan könen med avseende på detta. 
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Avslutade studier 

På IKCs hemsida (http://www.ih.umu.se/samverkan/samverkan-idrottsforskning/ikc/) finns 

länkar till, och kortfattade beskrivningar av, avslutade studier som utförts. 

 
 
 

Pågående studier 

 
 

Idrottspedagogik 

Svenska Innebandyförbundets utvecklingsmodell - från idé till verksamhet 
 
Målsättning 

I samarbete med forskare från Pedagogiska institutionen utförs en studie med avseende att 

utvärdera och analysera hur implementering av Svenska Innebandys utvecklingsmodell (SIU) har 

genomförts inom distrikten. Syftet med projektet är att beskriva och analysera hur 

implementeringen av SIU-modellen har organiserats och genomförts på distrikts- och 

föreningsnivå. Vidare är syftet att studera vilka konsekvenser implementeringen har fått för 

föreningsverksamheten där modellen tillämpats samt hur kön tar sig uttryck i en 

organisationsförändring där individens tillväxt och mognad sätts i fokus. 

 

Genomförande 

Projektet påbörjades hösten 2014 och man har utfört telefonintervjuer med 15 av 22 

innebandydistrikt som valt att medverka i studien samt enkäter till de ledare som gått den nya 

utbildningen. Projektet finansieras med anslag från CIF och Idrottshögskolan. Projektets 

finansiering är slut och för närvarande pågår arbete med att skriva artikel. Det finns planer på 

att söka pengar för att genomföra intervjuer med de ledare som har gått en SIU-utbildning. 

Ansvarig för projektet: Tor Söderström, Idrottshögskola, Pedagogiska institutionen, Umeå 

Universitet. 

 
 

 
Idrottsfysiologi 

Vad är en bra innebandyprestation? 
 
Målsättning 

Huvudmålsättningen med projektet är att karaktärisera innebandyn som sport, hitta en fysisk 

kravanalys för innebandyspelare och även analysera innebandyspelarnas rörelsemönster. 

Andra frågeställningar som kan inkluderas är bland annat; Vilka är de fysiska tester för 

innebandyspelare som bäst mäter de egenskaper som krävs för att nå framgång i innebandyn? 

Vad är en bra innebandyprestation? Hur skiljer kraven sig åt beroende på spelarposition? 

Genusskillnader för kravanalysen? 
 

http://www.ih.umu.se/samverkan/samverkan-idrottsforskning/ikc/
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Genomförande 

Projektet utförs tillsammans med Handbollsförbundet och Mikael Mattson, idrottsfysiolog på 

GIH. För att utföra mätningar på innebandyspelare användes en inomhus-gps; Kinexon. 

Insamling av data färdigställdes under hösten 2017 och denna har utförts bland annat vid åtta 

SSL-matcher (dam resp. herr) och vid landskamper.  Rådatat behöver i sin nuvarande form 

bearbetas för att bli mer innebandyspecifik, dvs bättre beskriva sporten innebandy, tex vilken är 

vår definition på riktningsförändring, ruscher etc. Dessa mätvärden kan vidare kombineras med 

tex matchstatistik som spelvändningar, tid med bollinnehav, antal avslut, spelarens 

divisionstillhörighet, starter och non starter i matcher (1:2:3 femman) osv.  

Projektet finansieras med RF-medel som har beviljat för SIBF:s landslagsverksamhet och utförs i 

samarbete med Dan Fransson, doktorand vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, 

Göteborgs universitet, och Mikael Mattson, GIH. 

 

 

Idrottsmedicin 
  

Träning och skador vid innebandyspel 

 

Målsättning 
Syftet med studien är att undersöka hur vanligt förekommande det är med skador hos barn och 

ungdomar som spelar innebandy, hur skadorna uppkommer, och om träning med ett specifikt 

uppvärmningsprogram kan hjälpa till att minska antalet skador.  

 

Genomförande 

Studien genomförs under säsongen 2017-2018 i Östergötlands och Smålands innebandydistrikt 

där alla lag med pojkar eller flickor i åldrarna 12-17 år bjudits in att delta. Kriterierna för att få 

vara med är att lagen ska träna minst två gånger per vecka och inte ha tränat regelbundet med 

något standardiserat skadeförebyggande träningsprogram den senaste säsongen. Hälften av lagen  

får en utbildning i ett uppvärmningsprogram framtaget för innebandy, medan andra hälften 

fortsätter att träna som vanligt under säsongen. Datainsamlingen avslutas i månadsskiftet 

mars/april 2018. Studieansvarig är Martin Hägglund, biträdande professor, Linköpings universitet 

och genomförs i samarbete med Svenska Innebandyförbundet, Smålands och Östergötlands 

Innebandyförbund, samt IKC i Umeå. 

 

 

Periodiserad träning baserad på menstruations/p-pillercykeln 
 
Målsättning 
Studien ska genomföras på elitidrottande kvinnor inom innebandy och fotboll med syfte att 

undersöka om elitaktiva kvinnor inom lagidrott upplevt effekter av menstruations-/p-pillercykeln 

kopplat till träningseffekt, prestationsutveckling, fysisk och psykiskt välmående. Eventuella 

effekter ska också relateras till olika faser i menstruations-/p-pillercykeln. Studien ska också 

undersöka om tränarna har kunskap om kvinnors hormonvariationer kopplat till träning och om 

de därmed individualiserar träningsplanering utifrån detta. I förlängningen kan en ökad kunskap 

om periodiserad träning, baserad på hormonella cykler, ligga till grund för individualiserad 

träningsplanering i syfte att förbättra träningskvalité och effekt samt för att minska frekvens av 
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sjukdom/skador. En ytterligare faktor som ska undersökas är intresset för ett digitalt hjälpmedel 

för att underlätta individualiserad hormonbaserad periodisering inom lagidrott.  

 

Genomförande 

En webbenkät kommer våren 2018 att skickas ut, via kontaktperson inom IKC/SBIF och SvFF, för 

vidare distribution till samtliga kvinnliga elitfotbollsspelare och elitinnebandyspelare som är 

aktiva i Sveriges högsta serier. För innebandyns räkning innefattar detta samtliga lag i SSL och 

Allsvenskan. Ansvarig för projektet är Lisbeth Wikström-Frisén, Umeå Universitet. 

 

 

 
Kostvetenskap 
Två uppsatser utförs i samarbete med institutionen för Kostvetenskap, Umeå Universitet. Dessa 

påbörjas vårterminen 2018 och elever på Riksinnebandygymnasiet i Umeå deltar i studierna. 

 
 

Energi- och näringsintag hos elever på riksidrottsgymnasium - en kvantitativ 
kostundersökning. 
 
Målsättning 
Syftet med projektet är att undersöka energi- och näringsintag i relation till uppskattat 

energibehov och näringsrekommendationer hos innebandyspelare på idrottsgymnasium. 

 

Genomförande 

Projektet ska utföras på avancerad nivå som en masteruppsats, 30 hp, i samarbete med 

institutionen för Kostvetenskap. Elever i åk. 1-3 på innebandygymnasium fyller i kost- och 

aktivitetsregistreringar som sedan beräknas och värderas mot rekommendationer för gruppen.  

 
 
 

Mat- och måltidssituationen hos elever på riksidrottsgymnasium 
 
Målsättning 

Målet är att studera hur mat- och måltidssituationen ser ut hos elever som går 

riksidrottsgymnasiet med inriktning innebandy. Frågeställningar som ska besvaras är bl.a. om mat- 

och måltidssituation skiljer sig beroende på boendeform, hur många måltider det äter under en 

dag, hur ofta de lagar mat själva och hur ofta de köper färdiglagad samt om de upplever att de har 

tillräcklig kunskap om matens betydelse för prestation. 

 
Genomförande 
Projektet utförs som en uppsats på kandidatnivå vid institutionen för Kostvetenskap. Alla elever i 

årskurs 1-3 har fyllt i en kvantitativ enkät innehållande varierande frågor som besvarar syftet.  
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Tvärvetenskap 

 

Psykosociala och fysiologiska riskfaktorer för idrottsskador 
 

Målsättning 

Syftet med projektet är att se om hur tränings- och matchmängd påverkar prestation, 

återhämtning, stressnivåer, motivation och skadeförekomst. 

Genomförande 
Studien utförs genom att mäta träningsbelastning i form av tränings- och matchtimmar i relation 

till coping/upplevd stress/återhämtning. Därefter ska man undersöka utfall i form av fysisk 

prestation, sjukdomar, uppkomsten av skador och motivation. Projektet utförs tillsammans med 

forskare vid Halmstads universitet och finansieras av medel från IKC och forskningsmedel från 

forskarna i Halmstad. 
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Planerade studier 

 
Lika förutsättningar  

Studera vilka förutsättningar manliga respektive kvinnliga innebandyspelare har för att utvecklas 

inom Svensk Innebandy. 

Bakgrund 

Under våren 2014 genomförde Svensk Innebandy tillsammans med forskarna Inger Eliasson och 

Annika Johansson på Umeå Universitet, via IKC, ett forskningsprojekt kring varför tjejer slutar att 

spela innebandy. Forskningsrapporten ”Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och 

varför flickor slutar spela innebandy” [5] hade som syfte att hitta bakgrunden till varför tjejer 

väljer att sluta med innebandyn i tonåren, och hur vi kan göra för att behålla dem längre. Projektet 

presenterades under hösten 2014 och fick stor medial uppmärksamhet. Vi vill nu bygga vidare på 

den forskningen genom att genomföra en kvantitativ studie gentemot spelare och föreningar för att 

få en bild av om spelare och föreningarna upplever att män och kvinnor har samma förutsättningar 

att utvecklas inom Svensk Innebandy. Vi tänker bland annat titta på hur resurserna fördelas, 

tillgång till kompetenta tränare och ledare, förutsättningar för att kunna träna och tävla, samt 

tillgång till anläggningar, träningstider och ekonomiska resurser. De här områdena har 

Riksidrottsförbundet satt upp för att vi ska kunna nå målet kring att ge flickor och pojkar, kvinnor 

och män, lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott. 

Resultatet kommer att ligga till grund för fortsatta diskussioner om hur vi på bästa sätt kan 

utveckla vår idrott, i syfte att ge så många som möjligt likvärdiga förutsättningar. Att föreningar på 

alla nivåer får kunskap kring hur det ser ut inom Svensk Innebandy gällande förutsättningar för 

killar/män och tjejer/kvinnor att utvecklas inom vår idrott. Studien är ett samarbete mellan 

Svensk Innebandy Vill och Innebandyns kompetenscentrum i Umeå och har erhållit stöd från RF på 

300 000 SEK uppdelade på två år, (2018: 200 000 SEK , 2019: 100 000 SEK). 

 

Studera spelformer 

 
Bakgrund 
Svenska Innebandyförbundets rekommendationer är att spel för de yngsta utövarna (6-9 år) bör 

ske på liten yta (ca 20 x 10 m) i spel tre mot tre utan målvakt. Detta följs av många distrikt och 

föreningar, men det finns fortfarande verksamheter som drivs på stor plan delvis baserat på en 

föreställning om att innebandy spelas fem mot fem på en viss yta, oavsett utövarnas ålder och 

mognad. Ett antal distrikt har också provat spel på mellanstor yta, fyra mot fyra med målvakt i 

åldrarna 9-12 år. 

SIBF vill att spelet på träning och match ska bedrivas utifrån ett spelarutvecklingsperspektiv. Det 

innebär att planens yta och antalet spelare ska skapa en bra utvecklingsmiljö baserad på spelarnas 

förmågor och mognad. Vi föreställer oss att om tävlingar bedrivs på ett visst sätt så avspeglar det 

sig även på träningarna och vi vill därför genomföra observationer av olika spelformer på 

träning/match. Nyckelfaktorer att observera kan vara t.ex. antal tillfällen eller tid med boll per 

spelare och aktivitetsgraden på träning/match. 
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Talangidentifikationssystem relaterat till idrottslig framgång  
 

Bakgrund 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka på vilket sätt distriktsförbundens 

talangidentifikationssystem relaterar till idrottslig framgång. De frågeområden som projektet vill 

fördjupa sig i är:  

a) Vilka kontextuella faktorer på distriktsnivå bidrar till idrottslig framgång i ungdomsåren?  

b) Vilka kontextuella faktorer påverkar ett talangsystems effektivitet avseende dels att 

fortsätta idrotta och dels att nå elitnivå?  

c) Vilka slutar och vilka fortsätter och vad betyder uppväxtvillkor, idrottserfarenheter och 

motiv till idrottande för avsluts- och fortsättningsprocesser? 

 

Inom ramen för dessa frågor kommer skillnader mellan distrikt men även mellan kön att särskilt 

fokuseras. Vetenskapligt kommer projektet att bidra till ökade kunskaper och därmed bättre 

förståelse för villkoren och förutsättningarna för talangsystem. 

 
 
Övrigt 

Under perioden 2018-2020 kan, förutom redan beskrivna projekt, givetvis tillkomma. Vi har även 

som ambition att starta projekt kopplade till de två sista fokusområdena, nämligen att studera 

ledarskapet samt benägenheten att söka och tacka ja till NIU eller RIG och eventuella skillnader 

mellan könen med avseende på detta. 
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