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Umeå ska bli centrum för 
innebandyns kompetens
Forskningen vet lite. Innebandyförbundet vill lära sig mer. Umeå 
kommun önskar profilera sig som idrottsstad och innebandymetropol. 
Så föddes Innebandyns kompetencentrum på Umeå universitet.

Fakta Innebandyns 
kompetenscentrum (IKC)

• Ett projekt i samarbete 
mellan Umeå kommun, 

    Umeå universitet och 
Svenska Innebandyförbundet.

• Startår 2012. 
• En del av i Idrottshögskolan 

på Umeå universitet.
• Inom Idrottshögskolan finns 

sedan tidigare satsningar på 
enskilda idrotter: Elitskidcen-
trum, Friidrottens prestation-
scenter, och Orienteringens 
utvecklingscentrum.

En h o o k a d k l u b b a  i något slags fiber-
material och en väska vilande på ena 
axeln är en vanlig syn på gatorna i Umeå. 
Här finns tusentals spelare, landets enda 
riksinnebandygymnasium och tre lag 
i den högsta serien. Med Innebandyns 
kompetenscentrum (IKC) är tanken att 
sporten ska bli än mer förknippad med 
Umeå, men också att kunskapen från 
universitetet på sikt ska spridas över hela 
landet.
– Även om vi finns i Umeå försöker vi bli 
ett nationellt kompetenscentrum som inte 
bara ska serva spelarna och klubbarna 
här, säger Taru Tervo, forskningssamord-
nare på IKC.
    Hon berättar att målet är att utveckla 
svensk innebandy med hjälp av utveck-
lings- och forskningsprojekt. Det är 
möjligt genom samarbetet med Inneban-
dyförbundet och tillgången till ett brett 
spektrum av forskare på Umeå universi-
tet. Själv är hon spindeln i nätet, som hon 
uttrycker det. Hon är dessutom sjukgym-
nast och har disputerat i idrottsmedicin.
– Vi jobbar väldigt tight tillsammans med 
Svenska Innebandyförbundet och deras 
behov styr väldigt mycket inriktningen, 
säger Taru Tervo.

Lite forskning
Hon konstaterar att det finns väldigt lite 
forskning om innebandy samtidigt som 
behovet har växt ju större sporten har 
blivit. Innan IKC startade år 2012 hade 
det gjorts en del mindre projekt. Förbun-
det hade också gjort vissa försök att samla 
in data från sina landslagsspelare.

– Men man har inte analyserat det i 
ett vetenskapligt sammanhang. Att det 
finns så lite forskning beror förmodligen 
på att det är en så ung sport. Forskarna 
har inte riktigt hittat till innebandyn.
    Än i dag finns ingen svensk avhand-
ling om innebandy, även om det är på 
gång. Den enda avhandling som Taru 
Tervo har funnit är skriven av den fin-
ländska idrottsforskaren Kati Pasanen 
och handlar om skador och skadefrek-
vensen under träning och match.
    Elaka tungor har stämplat innebandy 
som en hobby mer än en seriös idrott. 
Men det blir allt svårare att hålla den 
bilden levande. I dag är det en av de 
stora svenska idrotterna, både när det 
gäller antalet spelare och åskådare på 
läktarna.
    Även om minnet av spelet med de 
lättböjliga klubborna på fritidsgården 
har börjat falna, har det kanske ändå 
bidragit till idrottsforskningens oin-
tresse.  
– I Finland hette det inte ens innebandy 
från början. Man använde ett ord som 
betyder att man egentligen bara leker 
med klubbor. Då kan man förstå att 
det inte riktigt finns någon vetenskap 
bakom sporten, skrattar Taru Tervo.

Analysera behovet
IKC är ännu inne i en uppbyggnads-
fas, men en del forskningsprojekt är 
genomförda och andra är på gång. Taru 
Tervo berättar att det så här i början har 
handlat om att bygga upp ett nätverk 
och informera om verksamheten. Det 
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har framför allt varit viktigt att göra en 
analys av innebandyförbundets behov 
och hur de vill utveckla innebandyspor-
ten. 
    Tillsammans med förbundet har IKC 
tagit fram ett antal fokusområden. Högt 
upp på listan står att utvärdera imple-
menteringen av Svensk innebandys 
utvecklingsmodell som håller på att 
sjösättas runt om i landet. Det är en ny 
modell för spelarutveckling som är tänkt 
att genomsyra hela innebandysporten. 
Inspirationen är hämtad från de senaste 
årens forskning på barn- och ungdomsi-
drott och målet är att få fler spelare att 
hålla på så länge som möjligt. 
    Ett annat prioriterat område är att 
undersöka hur skador uppkommer och 
hur man kan förebygga dem.
– Man har tittat en del på skadeupp-
komsten i Sverige. Men studierna är 
gamla. Sporten har ju ändrats och blivit 
en riktig tävlingssport. Studierna är inte 
heller så stora, så vi vill titta på det lite 
bredare. I de finska studierna har man 
främst tittat på kvinnor. Vi måste ha 
med genusperspektivet och även under-
söka män. Vi vill också implementera 
och studera effekterna av skadeförebyg-
gande träning, säger Taru Tervo.

Lätt att locka forskarna
Forskning kräver forskare. Att uppmuntra 
och locka forskarna på Umeå universitet 
och låta dem komma med tankar och idéer 
har därför varit viktigt. Men att fånga deras 
intresse har inte varit svårt, tycker Taru 
Tervo. Inom Idrottshögskolan på univer-
sitetet finns i dag cirka 25 forskare och ett 
20-tal doktorander i ett nätverk att vända 
sig till när projektidéer dyker upp.
– Det är väldigt många som varit intres-
serade. Det är tacksamt att vara på Umeå 
universitet. Inom Idrottshögskolan samlar 
vi alla idrottsforskare inom olika ämnes-
områden så som idrottsmedicin, idrotts-
psykologi, kostvetenskap, sjukgymnastik, 
idrottshistoria och idrottsjuridik. Så vi kan 
använda de olika forskarna ganska brett.  
    Men för att komma igång har särskilt 
studenterna spelat en viktig roll, berättar 
Taru Tervo.
– Det är inte så enkelt att få finansiering till 
projekt så där på en gång. Därför är flera av 
projekten som vi har startat studentuppsat-
ser från början, men med syftet att det ska 
bli mer kvalitet på dem. 

Sprida forskningen
Att sprida forskning till föreningar och 
idrottare kan vara en svår uppgift. Avstån-
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Fokusområden för 
forskning och utveckling 
inom IKC

det mellan universitet och idrotten är 
ibland stor. Taru Tervo berättar att Kom-
petenscentrum försöker få ut forskningen 
via deras och innebandyförbundets webb-
plats. De uppmanar också forskare att 
informera föreningar om de studier som 
de har gjort och planerar att ordna konfe-
renser för att presentera forskningsresul-
tat för den verksamhet som de vill stödja.
Föreningar i Umeå har även blivit invol-
verade. 
– Vissa föreningar har kontaktat oss och 

• Utvärdera implementering-
en av Svensk innebandys 
utvecklingsmodell.

• Undersöka näringsintag och 
energibalans hos spelare.

• Utföra en fysisk kravprofil 
för landslagsspelare.

• Undersöka skadeuppkom-
sten hos framför allt spelare 
i Svenska superligan.

• Implementera och studera 
effekter av skadeförebyg-
gande träning.

velat ha lite hjälp med sina projekt, fram-
för allt när de har sökt idrottslyftspengar. 
Sedan behöver vi stöd från föreningar för 
att kunna utföra projekt och forskning. 
Vi är beroende av att de överhuvudtaget 
vill vara med. Vi försöker jobba så att till 
exempel superligalagen förstår syftet med 
Kompetenscentrum.
    Inom ett antal år vet innebandyn för-
hoppningsvis mycket mer om sin egen 
idrott.
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Gör idrotten någon nytta? 
Nu är det hög tid att anmäla sig till konferensen Idrott & 
samhällsnytta 23-24 maj i Göteborg. 
Möt företrädare för idrotten, politiken och den 
akademiska världen för samtal om idrottens förhållande 
till samhället. Lyssna på bland annat Ulf Bjereld, Jorid 
Hovden och Johan R Norberg. 

                       Läs program och anmälan till konferensen

Forskarna kritiserar Idrottslyftet
Forskare från hela landet har granskat regeringens miljardsatsning på unga. I årets första nummer av 
Svensk Idrottsforskning riktar de kritik mot att idrottsrörelsen inte lyckats lockat nya grupper till 
idrotten och pekar på stora brister i jämställdhets- och jämlikhetsarbetet. Men helt klart har pengarna 
också varit till nytta för utvecklingen av barn- och ungdomsidrotten.

                                                                                                    Läs om Idrottslyftet i Svensk Idrottsforskning

Prenumerera på Svensk Idrottsforskning 
I 20 år har tidningen Svensk Idrottsforskning informerat 
om det senaste från forskarvärlden. För 200 kr får du 
en årsprenumeration. 

                                                          
                                                             Till prenumerationsbeställning

 
  på CIF:s nyhetsbrev!
   E-posta till: 
   marie.broholmer@gih.se

 PRENUMERERA

Landslagsforwarden Amanda Larsson testar syreupptagningsförmågan. Foto: Svenska Innebandyförbundet.


