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SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDETS 
VERKSAMHETSPLAN 2022/23

I Svenska Innebandyförbundets verksamhetsplan visar vi hur 
förbundets arbete 2022/23 hänger ihop med såväl svensk idrotts 
som Svensk Innebandys mål och strategier. 
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Coronapandemin har visat att Svenska Innebandyförbundet är ett kraftfullt 
förbund med stor förmåga till omställning. Samtidigt har det väckt stora och 
delvis nya förväntningar och krav från medlemmar och föreningar. För att 
Svenska Innebandyförbundet ska kunna bidra med största möjliga värde i en 
återstart för innebandyn i Sverige krävs att vi fortsätter fokusera och prioritera 
i våra insatser. Det krävs för att bli en attraktiv och tydlig partner för externa 
parter, distriktsidrottsförbund, föreningar och medlemmar samt för att kunna 
nå våra strategiska mål 

Svenska Innebandyförbundets strategiska mål framgår av Svensk Innebandy 
Vill. Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2022/23 beskriver hur förbundet 
samlat ska arbeta för att realisera dessa mål under kommande år. Varje områ-
de har olika typer av insatser som utformas och genomförs för att de samman-
taget ska skapa så stort avtryck som möjligt.

Bakgrund



Målet betyder i praktiken att fler ska fortsätta att spela innebandy längre, dvs. både att innebandyn attraherar fler nya medlemmar 
och behåller befintliga medlemmar under en längre tid.

Måluppfyllnaden är beroende av hur alla aktörer inom innebandyn agerar. När Svenska Innebandyförbundet uppfyllt sitt åtag-
ande kommer det att synas på följande sätt:

Ökad kvalitet inom tävlingsverksamheten innebär att 
tävlingsverksamheten ska bedrivas så att den ökar inne-
bandyns attraktionskraft på alla nivåer. Detta nås på 
primärt följande sätt:

1. Genom att underlätta övergången från bredd till elit
2. Genom att öka antalet utbildade domare
3. Genom att utvecklade spelformer för tävling kan 

erbjudas i hela landet

Ökad kvalitet inom föreningsverksamheten innebär att den 
verksamhet som alla nya och befintliga medlemmar möter 
är öppen, trygg, välkomnande och professionell. Detta nås på 
primärt följande sätt:

1. Genom att öka kompetensen bland organisations- och 
aktivitetsledare 

2. Genom att öka tryggheten inom innebandyn
3. Genom att rekrytera och behålla från fler målgrupper
4. Genom att öka antalet spelplatser

För att målen ska kunna nås krävs utveckling inom följande områden:

Innebandy – Hela livet

Svenska Innebandyförbun-
det har vidareutvecklat sin 
verksamhet så att barn, 
unga och vuxna med olika 
möjligheter och ambitio-
ner har möjlighet att spela 
innebandy hela livet.

Ökad kvalitet i tävlingsverksamheten Ökad kvalitet i föreningsverksamheten

Svenska Innebandyför-
bundet har implementerat 
modeller och koncept som 
ger distrikt och föreningar 
stöd i att få in och behålla 
nya målgrupper i verksam-
heten.

Svenska Innebandyför-
bundet har anpassat sina 
utbildningar, regler och 
policys så att deltagare har 
ökat sin kompetens, har 
tilltro till sin förmåga samt 
har möjlighet att förbättra 
sin prestation.

Svenska Innebandyförbun-
det har skapat förutsätt-
ningar så att förutom att 
fler spelar innebandy, blir 
också fler framgångsrika 
elitidrottare vilket bidrar 
till fler internationella posi-
tioner och medaljer.
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Målet betyder i praktiken att vi ska utveckla och stärka Svensk Innebandys alla delar av organisationen. Fler ska känna till Svensk 
Innebandy Vill och både Svenska Innebandyförbundet, SDF och våra föreningar ska känna till och leda efter vår värdegrund. 

Måluppfyllnaden är beroende av hur alla aktörer inom innebandyn agerar. När Svenska Innebandyförbundet uppfyllt sitt åtag-
ande kommer det att synas på följande sätt:

Implementering av Svensk Innebandy Vill innebär att alla nivåer ska arbeta efter Svensk Innebandy Vill och dess kärnvärden för att skapa 
en organisatorisk grund som bidrar till att spelare och ledare ska vilja ingå samt förknippa sig med vår organisation. Detta nås på primärt 
följande sätt:

1. Genom att stärka Svensk Innebandys varumärke
2. Genom att stärka kompetensen om Svensk Innebandy Vill  

För att målen ska kunna nås krävs utveckling inom följande område:

Svensk Innebandy Vill – Vår ledstjärna

Personal och förtroen-
devalda känner till och 
arbetar efter Svensk Inne-
bandys syfte, vision, kärn-
värden och Svensk Inne-
bandy Vill. Samt använder 
sig av ”mer än en sport” i 
sitt uppdrag till vardags. 

Implementering av Svensk Innebandy Vill

Svenska Innebandyförbun-
det samt våra föreningar 
lever efter våra kärnvärden 
och jobbar aktivt med 
utveckling, normer och 
värderingar. 

Svenska Innebandyförbun-
dets ledare och förtroende-
valda bedriver ett indivi-
danpassat ledarskap som 
genomsyras av våra kärn-
värden. Förutsättningarna 
för att vara innebandyleda-
re är anpassade efter olika 
individers livssituation. 

Svenska Innebandyförbun-
dets ledarutbildningar är 
attraktiva med hög kvalitet 
på alla nivåer. Att ha varit 
ledare inom innebandyn 
anses vara en stark merit 
för framtiden. 
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Målet betyder i praktiken att det ska vara enkelt och välkomnande att engagera sig inom innebandyn oavsett vem man är. 
Föreningarna ska få förutsättningar att attrahera människor som vill vara med och bidra.  

Måluppfyllnaden är beroende av hur alla aktörer inom innebandyn agerar. När Svenska Innebandyförbundet uppfyllt sitt åtag-
ande kommer det att synas på följande sätt:

Stärka Sveriges internationella position 
innebär att personal och förtroendevalda 
ska engagera sig i internationella projekt för 
att vara med och påverka och bidra till den 
internationella utvecklingen. Våra landslag 
ska ha förutsättningar för att vara världs-
ledande och vinna de mästerskap som vi 
deltar i. Detta nås på primärt följande sätt:

1. Genom att implementera Svensk 
Innebandys internationella strategi

2. Genom att utveckla det internationella 
samarbetet

3. Genom att öka kunskapen om våra 
konkurrenter och oss själva

Bidra till modernisering av föreningarna 
innebär att vidareutveckla system för att 
förenkla administrationen för föreningarna 
samt att skapa förutsättningar för förening-
arna att engagera olika typer av individer. 
Detta nås på primärt följande sätt:

1. Genom att stärka digitaliseringen av 
svensk innebandy

2. Genom att stärka ungdomars delaktig-
het och inflytande

3. Genom att stärka mångfalden 

En stärkt organisation innebär att skapa 
förutsättningar för SF, SDF samt förening-
arna att utvecklas så att vi har välmående 
organisationer som tillgängliggör innebandy 
för alla målgrupper och individer. Detta nås 
på primärt följande sätt:

1. Genom att stärka kompetensen hos 
organisationsledare 

2. Genom att stärka innebandyns 
styrmodell

3. Genom att stärka innebandyns regionala 
organisation 

4. Genom att utveckla kompetensen om SIU

För att målen ska kunna nås krävs utveckling inom följande områden:

Innebandy – En modern organisation

Svenska Innebandyförbundet tar 
ansvar för den internationella utveck-
lingen samtidigt som landslagen är 
världsledande både sportsligt och 
organisatoriskt.

Stärka Sveriges internationella position Bidra till modernisering av föreningarna Bidra till en stärkt organisation

Svenska Innebandyförbundets verk-
samhet är levande och tar vara på 
människors engagemang och inspire-
rar till delaktighet.

Svenska Innebandyförbundets fören-
ingar är moderna och medlemmarna är 
stolta över att vara en del av sin förening. 
Verksamheten kännetecknas av  
inkludering, samverkan och nyskapande. 
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Målet betyder i praktiken att alla oavsett kön, bakgrund eller förutsättningar ska känna sig välkomna till innebandyn. Det ska 
finnas en plats för alla oavsett förmåga och verksamheten ska vara anpassade så att alla ska kunna delta på sina villkor. 
Alla oavsett kön, bakgrund eller förutsättningar ska ha samma möjlighet att påverka idrotten samt sitt deltagande. 

Måluppfyllnaden är beroende av hur alla aktörer inom innebandyn agerar. När Svenska Innebandyförbundet uppfyllt sitt 
åtagande kommer det att synas på följande sätt:

Ökad jämställdhet och jämlikhet innebär att innebandyn ska 
spegla samhället. Det innebär att vi måste öka antalet kvinnliga 
spelare och ledare samt att attrahera fler målgrupper än idag. 
Detta nås på primärt följande sätt:

1. Öka antalet kvinnor som engagerar sig
2. Stärka parainnebandyn
3. Öka antalet utövare i underrepresenterade grupper
4. Öka innebandyns idrottspolitiska inflytande

Ökat intresse för Svensk Innebandy innebär att skapa förut-
sättningar för olika målgrupper att kunna följa och engagera sig 
för Svensk Innebandy. Dels genom våra arrangemang och sam-
arbeten som ska hålla en hög kvalitet, dels genom våra plattfor-
mar för att följa innebandyn. Detta nås på primärt följande sätt:

1. Genom att attrahera externa partners
2. Genom att öka intresset för svensk elitinnebandy; Landslag, 

SSL och Allsvenskan

För att målen ska kunna nås krävs utveckling inom två områden:

Innebandyn och samhället

Personalorganisa-
tionen speglar det 
svenska samhället. 
Jämställdhet och 
inkludering ska ge-
nomsyra verksam-
heten. 

Ökad jämställdhet och jämlikhet Ökat intresse för Svensk Innebandy

Svenska Innebandy-
förbundet har initie-
rat, analyserat och 
genomför de föränd-
ringar i organisa-
tionen som behövs 
för att få likvärdiga 
förutsättningar över 
hela landet. 

Svenska Innebandy-
förbundet bedriver 
en jämställd verk-
samhet och har ökat 
antalet kvinnor som 
är spelare, ledare 
och funktionärer.

Svenska Innebandy-
förbundets verksam-
het är välkomnande 
för människor med 
olika förutsättning-
ar, bakgrunder och 
identiteter. 

Allmänhetens kun-
skap om vad Svensk 
Innebandy är och 
står för har ökat. Det 
är häftigt, enkelt 
och stimulerande att 
följa förbundsserier, 
landslag samt övriga 
nationella arrange-
mang och tävlingar. 
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Svenska Innebandyförbundets 
budget för säsong 2022/23

 Budget 
22/23

Utfall
2022-04-30

Budget
21/22

Administration  55 037 000 kr -41 694 000 kr  53 287 838 kr -42 219 472 kr  51 277 000 kr -42 039 200 kr 

PR/Kommunikation  3 674 400 kr -5 350 000 kr  -   kr -2 309 268 kr  -   kr -2 195 000 kr 

Arrangemang  10 610 000 kr -8 575 000 kr  18 134 764 kr -19 797 005 kr  15 785 000 kr -14 135 000 kr 

Tävling/domare  9 762 000 kr -8 608 000 kr  8 735 004 kr -8 167 341 kr  9 190 000 kr -8 570 000 kr 

Elitutveckling  800 000 kr -2 000 000 kr  1 084 205 kr -1 975 328 kr  1 050 000 kr -2 320 000 kr 

Spelarutveckling  -   kr -775 000 kr  400 000 kr -837 994 kr  -   kr -1 500 000 kr 

Barn & Ungdom  -   kr -1 030 000 kr  -   kr  -   kr  -   kr  -   kr 

Forskning  -   kr -590 000 kr  -   kr -194 060 kr  -   kr -530 000 kr 

SDF- och föreningsutveckling  950 000 kr -2 365 000 kr  338 029 kr -1 183 534 kr  200 000 kr -480 000 kr 

Marknad  8 000 000 kr -5 000 000 kr  6 213 706 kr -4 889 796 kr  7 350 000 kr -4 000 000 kr 

Idrott och studier  200 000 kr -990 000 kr  159 558 kr -645 920 kr  200 000 kr -983 000 kr 

Tränarutbildning och utbildningsmaterial  650 000 kr -1 200 000 kr  493 993 kr -697 671 kr  700 000 kr -795 000 kr 

Inkludering och fler aktiva tjejer  3 500 000 kr -4 010 000 kr  1 380 000 kr -1 310 697 kr 1 510 000 kr -2 600 000 kr

Landslag  2 580 000 kr -15 525 000 kr  1 729 155 kr -14 020 562 kr  1 750 000 kr -14 700 000 kr 

Internationellt  -   kr -805 000 kr -12 970 kr -609 803 kr 120 000 kr   -885 000 kr

Finans in/ut  80 000 kr  -   kr  69 296 kr  80 000 kr  -   kr 

Totalt  95 843 400 kr -98 517 000 kr  91 943 282 kr -98 789 155 kr 89 212 000 kr -95 732 200 kr
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