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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the first year of “Knatteligan”, a concept designed
by the Swedish Floorball Association (SFA), within the nationwide governmental initiative
“Idrottslyftet”. “Knatteligan” was created to reduce performance focus and increase
playfulness in activities directed towards children between the ages of seven and nine in
floorball. Three research questions were formulated for the study; whether clubs arranging a
“Knatteliga” followed the guidelines for the activities, how the support from SFA for the
arrangement was from a club perspective, and to what extent “Knatteligan” contributes to the
overall purpose of “Idrottslyftet”. The data was collected using a web survey distributed to the
63 clubs that had arranged a “Knatteliga”. The results show that the clubs generally were
satisfied with the guidelines for “Knatteligan” and the support given by SFA. However, all
clubs did not completely follow the stipulated guidelines, which might have resulted in a
decreased contribution to the aims of the concept of “Knatteligan” and the overall purpose of
“Idrottslyftet”.

Keywords: Idrottslyftet, Knatteligan, playfulness, sport, sport for children, Swedish Floorball
Association.
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Inledning
Genom det så kallade Idrottslyftet vill den svenska regeringen uppmuntra och skapa
förutsättningar för svensk idrott att utveckla sin verksamhet efter sina egna villkor och
förutsättningar (Regeringen, 2008). Fördelningen av de årliga 500 miljoner kronor som stödet
innebär görs av Riksidrottsförbundet (RF), svensk idrotts paraplyorganisation. Enligt RF
(2008) baseras Idrottslyftets inriktning på de erfarenheter som dragits av det fyra år långa
regeringsinitiativet Handslaget. Huvudinriktningen är, precis som för Handslaget, att öppna
dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så att dessa väljer
att idrotta längre upp i åldrarna. Detta skall göras genom att idrottsrörelsen arbetar med att:

– utveckla förbund och föreningar
– öka tillgängligheten för anläggningar och idrottsmiljöer
– rekrytera och utveckla ledare
– samverka med skolan.

Inom ramen för Idrottslyftet har svensk innebandy tilldelats 10.9 miljoner kronor det första
året, pengar som fördelas av Svenska Innebandyförbundet (SIBF). Föreningar kan söka medel
för fria projekt, eller välja mellan förbundets tre färdiga paket: ledarutbildning, starta tjejlag
eller Knatteligan.

Knatteligan, som föreliggande utvärdering rör, utformades av SIBF i syfte att stävja att
tävlings- och prestationsfokus kryper nedåt i åldrarna inom innebandyn (SIBF, 2008). Från
SIBF:s sida anser man att innebandyns allt starkare etablering gör att ledare från andra idrotter
attraheras till innebandyn, vilket sker både på gott och ont. En tillförsel av ideella ledare ses
som positivt, men nya ledare tros också ta med sig ett gammalt synsätt på tidig specialisering
och tävlingsfokus, något som visat sig påverka om flickor och pojkar väljer att fortsätta med
sin idrott (Peterson & Franzen, 2004).

Knatteligan tar sin utgångspunkt i styrdokumentet Innebandyn Vill (SIBF, 2005),
innebandyns version av Idrotten Vill (RF, 2005a), hela idrottsrörelsens visionsdokument. I
Innebandyn Vill betonas att innebandy för barn ska utformas på ett lekfullt och enkelt sätt.
Tävlingsmomentet inom innebandyn är en viktig del men ska avdramatiseras, bland annat
genom att det inte får förekomma tabeller eller skytteligor inom barnidrotten (upp till 12 år).
Matcher skall spelas på ett sätt som ger barnen möjlighet att lära sig grundläggande regler för
innebandyn. Knatteligans olika delar skall fungera för att uppnå dessa mål (SIBF, 2008):

– små spelplaner främjar teknik och lekfullhet och underlättar för föreningar 
med hallbrist.
– tre spelare på planen och ingen målvakt gör att fler spelare får röra bollen och 
blir delaktiga i spelet. Under sammandragen spelar alla lag mot alla, inget 
slutspel får förekomma.
– i enlighet med Innebandyn Vill skall knatteligan anordnas utan tabeller och 
skytteligor.
– för att avdramatisera matchsituationen används matchledare istället för 
domare.
– i och med att föreningarna anordnar sammandragen i sin närmiljö skall 
Knatteligan främja det lokala arbetet i distrikt, föreningar och skolor.
– Knatteligan skall vara tillgänglig för alla barn, även dem utan
föreningstillhörighet.



2

– aktuella åldersklasser bjuds in med annonser i närbutiker, skolor, 
lokaltidningar och kontakt med närliggande föreningar.
– arrangerande förening bokar själv hallen och står för kostnaderna, 
matchledarna bör vara kostnadsfria. Om föreningen anser att den måste täcka 
kostnaderna för sammandraget får den ta ut en kostnad på max 100/lag.

Som synes finns det förutom de rent idrottspedagogiska inslagen i Knatteligan (t.ex. få spelare
på planen, inga slutspel, inga tabeller eller skytteligor, matchledare istället för domare), några
inslag som är pedagogiska ur ett organisatoriskt perspektiv och därmed kan sägas syfta till att
uppfylla Idrottslyftets och Innebandyn Vill:s mål ur ett organisationspedagogiskt perspektiv.
Exempel på sådana är: Att sammandragen skall anordnas i föreningarnas närmiljö för att
främja det lokala arbetet i distrikt, föreningar och skolor. Att Knatteligan skall vara tillgänglig
för alla barn, även de utan föreningstillhörighet. Att sammandragen spelas tre mot tre, vilket
ökar förutsättningarna för föreningar utan tillgång till stora hallar att genomföra sammandrag
och att föreningarna får ta ut en avgift på max 100 kronor/lag för att täcka sina utgifter.

Syfte och frågeställningar
Denna studie har utförts på uppdrag av Svenska Innebandyförbundet (SIBF) med syftet att
utvärdera Knatteligan. Utgångspunkten för utvärderingen är SIBF:s syfte med och riktlinjer
för Knatteligan samt Idrottslyftets övergripande syfte. För studien har följande
frågeställningar formulerats:

• Har föreningarna följt de riktlinjer som SIBF ställt upp för Knatteligans sammandrag?
Varför/varför inte?

• Hur kan SIBF:s roll i arrangemangen beskrivas? Hur kan denna förändras/förbättras ur
ett föreningsperspektiv?

• Med utgångspunkt i Idrottslyftets syfte och mål, vilka är effekterna av de genomförda
sammandragen?

Urval och metod
I uppdraget från SIBF ingick att ett föreningsperspektiv skulle anläggas vid utvärderingen.
Uppdraget föreskrev också att datainsamlingen skulle ske med enkät som metod. Följaktligen
formulerades en webbenkät innehållande frågor med utgångspunkt i de syften som
formulerats för studien. Enkäten distribuerades via e-post till de föreningar som enligt SIBF
genomfört ett eller flera Knatteliga-sammandrag, totalt 63 stycken.

Av dessa 63 var det fem föreningar som på grund av felaktiga eller icke-fungerande e-
postadresser aldrig fick enkäten. Representanter för 40 stycken, eller 69% av de resterande 58
föreningarna besvarade enkäten. Det är dessa svar som utgör det empiriska materialet för
studien.

Webbenkäten består av 22 frågor, vissa med underfrågor, fördelat på de tre områden som
studiens frågeställningar representerar, samt ett inledande område med bakgrundsfrågor om
föreningarna. Tolv av frågorna var helt eller delvis så kallade öppna frågor (Ejlertsson, 1996),
där föreningarna hade möjlighet att svara/kommentera svar med löpande text.
Sammanfattningen av kommentarerna redovisas i resultatdelen i anslutning till den frågan
eller det frågeområde kommentarerna rör.
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Resultat
Föreningarna och Knatteliga-sammandragen
Av de 40 föreningar som lämnade fullständiga svar på enkäten är 68% ensektionsföreningar
och 32% flersektionsföreningar. Hur länge föreningarna funnits till varierar i stor
utsträckning. Den äldsta föreningen är så gammal som 124 år och den yngsta startades för ett
år sedan. Majoriteten av föreningarna är dock mellan 11 och 21 år. Spridningen på
föreningarnas ålder visas i tabell 1.

Tabell 1 Föreningarnas ålder

Föreningarnas ålder Andel i%
(n=40)

10 år eller yngre 22

11-21 år 58

22 år eller äldre 17

Bortfall 3

Föreningarna har i genomsnitt 315 medlemmar, uppdelat enligt RF:s (2005b) definition kan
medlemsstrukturen i svarsgruppen beskrivas enligt tabell 2.

Tabell 2 Föreningarnas storlek i antal medlemmar

Föreningarnas storlek Andel i%
(n=40)

Små föreningar ≤ 49 medl. 0

Medelstora föreningar 50-199 medl. 27

Stora föreningar ≥ 200 70

Bortfall 3

I tabell 3 visas fördelningen av föreningarnas totala medlemsskara, utifrån de ålderskategorier
som är grunden för RF:s (2005) uppdelning i barn-, ungdoms- och vuxenidrott, samt utifrån
kön. Barnidrotten delas dessutom upp i två kategorier, 7-9 år som är Knatteligans målgrupp
och 10-12 år.
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Tabell 3 Föreningarnas totala medlemsskara uppdelad i ålder och kön

Ålder Tjejer i
%

Killar i
%

7-9 år 5 16

10-12 år 8 18

13-20 år 10 28

20 år eller äldre 5 10

Totalt  28  72

Svensk innebandy är indelat i 22 specialdistriktsförbund. I sjutton av dessa har någon eller
några föreningar anordnat Knatteliga-sammandrag. Alla dessa sjutton distrikt finns
representerade bland de föreningar som svarat på enkäten. I övriga fem distrikt har alltså inga
Knatteliga-sammandrag arrangerats.

Totalt anordnades 106 Knatteliga-sammandrag av de föreningar som svarat på enkäten. I
genomsnitt deltog ca 60 barn i varje sammandrag, därmed har Knatteligan totalt omfattat ca
6360 barn. Enligt SIBF:s riktlinjer skall Knatteligan anordnas för barn i åldern 7-9 år.
Arrangemanget skall också vända sig till barn i andra föreningar än den arrangerande och till
barn som inte tillhör någon förening. Föreningarna uppger att 67% av deltagarna var i åldern
7-9 år och att 34% var tjejer. Andelen föreningsanslutna deltagare redovisas i tabell 4. Då alla
föreningarna inte lämnat fullständiga uppgifter om deltagarnas föreningsanslutning summerar
inte de tre kategorierna till 100%. Uppgifterna ger ändå en bild över hur många av deltagarna
som var medlem i den arrangerande föreningen, medlem i en annan förening, eller inte med i
någon förening.

Tabell 4 Deltagarna uppdelade i grupper efter kön, ålder och föreningstillhörighet

Deltagarkaraktäristika Andel i%
(n= 6360)

Medlemmar i den arrangerande
föreningen

44

Medlemmar i annan förening 33

Ej föreningsanslutna 9

Uppfattningen om och den praktiska betydelsen av SIBF:s riktlinjer för Knatteligan
I detta avsnitt redovisas resultatet från de frågor som syftar till att beskriva hur de riktlinjer
SIBF ställt upp för Knatteligan upplevs samt hur dessa riktlinjer används av de arrangerande
föreningarna i praktiken.
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I vilken utsträckning föreningarna anser att Knatteligans olika riktlinjer svarar mot SIBF:s
syfte med riktlinjen redovisas i tabell 5. I tabell 6 beskrivs i vilken utsträckning föreningarna
följt riktlinjerna vid planering och genomförande av Knatteliga-sammandrag.

Tabell 5 Föreningarnas uppfattning om riktlinjerna för Knatteligan

Andel  i%
 (n=40)

Påstående om Knatteligans
upplägg

1
Instämmer

inte alls

2 3 4 5
Instämmer

helt

Medelvärde

Att använda matchledare istället
för domare bidrar till att
avdramatisera matchsituationen

10 10 20 23 37 3.68

Små spelplaner främjar teknik
och lekfullhet 3 13 10 17 57 4.15

Små spelplaner underlättar för
föreningar med hallbrist att
anordna Knatteliga-sammandrag

8 12 5 5 70 4.18

Tre spelare i varje lag och ingen
målvakt gör att fler spelare får
röra bollen och blir mer
delaktiga

5 8 20 10 57 4.08

Knatteligan främjar det lokala
arbetet  i distrikt, föreningar och
skolor

8 10 12 15 55 4.00

Att det är gratis att vara med i
Knatteligan bidrar till att fler
deltar

8 15 13 17 47 3.83

Att även barn utan
föreningstillhörighet får delta i
Knatteligan bidrar till
rekryteringen av nya
innebandyspelare

10 10 15 13 52 3.86

Totalt medelvärde 3.96
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Tabell 6 Föreningarnas förhållningssätt till SIBF:s riktlinjer vid planering och genomförande
av Knatteligan

Andel i%
(n=40)

Riktlinje Alltid Oftast Ibland Aldrig

Att inte använda tabeller 92 0 0 8

Att använda matchledare istället för domare 70 5 5 20

Att spela tre mot tre utan målvakter 52 17 8 23

Att deltagarna är 7-9 år 75 12 8 5

Att inga mästare koras 87 5 0 8

I kommentarerna till detta frågeområde framkommer att flera föreningar anser att Knatteligan
är en rolig idé som speglar ett nytänkande från förbundets sida. Knatteligan ses också som en
positiv upplevelse för barn, eftersom de tycker om att spela matcher. Några föreningar
kommenterar vikten av att följa de riktlinjer som satts upp för Knatteligan för att denna ska
uppfylla sitt syfte, det vill säga att minska tävlings- och prestationshets i låga åldrar.

De kommentarer som lämnats angående Knatteligans riktlinjer visar dock på en viss
diskrepans mellan de av SIBF uppställda riktlinjerna och det faktiska utförandet i
föreningarna. Flertalet föreningar tycks ha tagit ut en avgift för att bekosta domare, licenser
etc. Enligt föreningarna har det inte heller framgått att Knatteligan skall vara gratis eller
medföra en avgift på maximalt 100 kronor per deltagande lag.

Föreningar har också använt sig av domare bland annat med motiveringen att det finns sådana
som klarar uppgiften lika bra som en matchvärd. Kommentarerna visar också att få föreningar
uppfattat att Knatteligan skall vara öppen även för barn utan föreningstillhörighet. Därmed ser
föreningarna Knatteligan som ett arrangemang för de egna medlemmarna, alternativt
medlemmar i andra innebandyföreningar eller innebandysektioner.

Föreningar som inte följt riktlinjerna fullt ut, till exempel genom att använda mellanstora mål,
stor plan eller målvakt motiverar det med att det uppskattas av deltagarna eller att de tack vare
de praktiska förutsättningarna haft möjlighet att till exempel spela på fullstor plan. Någon
förening har anordnat Knatteliga-sammandrag för P10, och därmed använt sig av de regler
och förutsättningar som gäller för dem, och inte för Knatteliga-sammandrag.

Svenska Innebandyförbundets och specialdistriktsförbundens roll i arrangemangen
Svenska Innebandyförbundet
Hur föreningarna uppfattar SIBF:s information (eller frånvaron av densamma) finns beskrivet
i tabell 7 och i tabell 8 beskrivs hur föreningar anser att SIBF fungerat som stödjande funktion
vid planering och genomförande av Knatteliga-sammandrag.
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Tabell 7 Föreningarnas uppfattning om SIBF:s  informationen om Knatteligan

Omdöme
Andel i%
(n=40)

Dålig 0

Ganska dålig 10

Ganska bra 50

Bra 40

Tabell 8 Föreningarnas uppfattning om SIBF som stödjande funktion under planering och
genomförande av Knatteliga-sammandrag

Omdöme
Andel i%
(n=40)

Dålig 8

Ganska dålig 17

Ganska bra 55

Bra 20

Föreningar har här främst kommenterat placeringen av information om Knatteligan på SIBF:s
hemsida. Några tycker att det är lätt att hitta information, medan andra tvärtom tycker att det
är svårt att hitta information om Knatteligan och Idrottslyftet, och att informationen ofta är
utspridd på flera platser. Föreningar efterfrågar också tryckt information utöver den som finns
på Internet. Några föreningar påpekar att det är föreningarnas uppgift att aktivt söka
information, och att när man väl gör det så finns den där.

Att förbundet förutom genom sin hemsida finns tillgängligt för information också via telefon
ses också som positivt, stödet blir på detta sätt lättillgängligt för alla. I kommunikationen med
förbundet kan inte bara frågor om regler och riktlinjer besvaras, utan även mer praktiska
aspekter såsom hur föreningarna enklast får tillgång till målburar.

När det gäller SIBF som stödjande funktion så uppskattar föreningarna vidare de regler och
riktlinjer som SBIF satt upp för Knatteligan. Dessa fungerar som vägledning i planering och
genomförande och gör också att arrangemanget ser likvärdigt ut i de olika distrikten och
föreningarna. För att ytterligare förenkla för föreningarna så efterfrågas en mall för
arrangemanget och någon form av vidarebefordring av tidigare erfarenheter, så att Knatteligan
inte skall upplevas som svår eller krånglig att arrangera.

I flera kommentarer nämns också det ekonomiska stöd som förbundet ger till arrangerande
föreningar. En förening menar att eftersom Knatteligan redan var en planerad aktivitet så var
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stödet från förbundet enbart ekonomiskt. Flertalet föreningar menar också att förbundet inte
haft någon stödjande roll vid planering och genomförande av Knatteliga-sammandrag.

Några föreningar anser också att förbundets information och stöd borde komma i ett tidigare
skede, då skulle fler föreningar anordna Knatteliga-sammandrag.

Specialdistriktsförbunden (SDF)
Föreningar har också fått information om Knatteligan från sitt SDF, hur informationen (eller
frånvaron av densamma) har uppfattats beskrivs i tabell 9 och i tabell 10 beskrivs hur
föreningar anser att SDF:en fungerat som stödjande funktion vid planering och genomförande
av Knatteliga-sammandrag.

Tabell 9 Föreningarnas uppfattning om SDF:s information om Knatteligan

Omdöme
Andel i%
(n=40)

Dålig 13

Ganska dålig 8

Ganska bra 20

Bra 52

Har ej fått info. från SDF 7

Tabell 10 Föreningarnas uppfattning om SDF:en som stödjande funktion under planering och
genomförande av Knatteliga-sammandrag

Omdöme
Andel i%
(n=40)

Dålig 13

Ganska dålig 20

Ganska bra 47

Bra 20

Majoriteten av föreningarna anser att informationen från det egna SDF:et varit bra och att
man utan denna information troligtvis inte upptäckt möjligheten att arrangera Knatteligan.
Några föreningar menar dock att det fattats vissa delar i informationen, till exempel framgick
det inte att Knatteliga-konceptet syftar till att föreningar på eget initiativ arrangerar
sammandrag, enligt en av föreningarna.

SDF:ens information till föreningarna tycks ha förmedlats primärt via respektive SDF:s
hemsida och genom e-postkontakt. Föreningar har också gått på informationsträffar om
Idrottslyftet som anordnats av SDF. Det finns dock föreningar som inte haft någon kontakt
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över huvud taget med sitt SDF vid planering och genomförande av Knatteliga-sammandrag.

Sen eller utebliven information har också förekommit och det tolkas av föreningar som att
Knatteligan prioriteras lägre av SDF:en än den ordinarie tävlingsverksamheten. En av
föreningarna har också råkat ut för att informationen om Idrottslyftet ställdes in på grund av
för få anmälningar. I likhet med stödet från SIBF så önskar också föreningarna en bättre
framförhållning från SDF:en när det gäller information. Andra föreningar berömmer sitt SDF
och menar att de skött informationen väldigt bra. Vilken uppfattning man har om SDF:ets
information om Knatteligan tycks alltså variera med vilket distrikt föreningen tillhör.

Också när det gäller SDF:ens stödjande funktion anses de regler och riktlinjer som dessa
tillhandahåller som något positivt. Att SDF:en koordinerar tidpunkterna för de olika
sammandragen i distriktet är också uppskattat, likväl som information av praktisk karaktär
såsom vilka föreningar som har knattelag och var det finns material, till exempel målburar att
låna.

Även om många föreningar inte har några synpunkter på SDF:ens roll vid planering och
genomförande av Knatteliga-sammandrag, så framkommer en del önskemål. Bland annat
föreslås att innehållet i information och stöd breddas så att det passar nyare och mindre
erfarna föreningar. Dessutom bör kunskap och erfarenheter om att arrangera Knatteliga-
sammandrag koordineras så att de arrangerande föreningarna kan lära av varandra. Föreningar
efterfrågar också ett bättre stöd i deras arbete att nå ut till skolor i området.

Effekterna av Knatteliga-sammandragen med utgångspunkt i Idrottslyftets syfte och mål
70% av föreningarna uppger att Knatteligan har bidragit till att fler blivit medlem i deras
förening eller sektion. Totalt har dessa föreningar ökat medlemskaran med ca 750 personer, i
genomsnitt ca 27 medlemmar per förening eller fördelat på hela svarsgruppen ca 19
medlemmar per förening.  Vidare innebär detta att 12% av de som deltog i Knatteligan i
samband med eller efter deltagandet blev medlemmar i den arrangerande föreningen och att
56% av de deltagare som inte tidigare spelade innebandy, blev medlem i den arrangerande
föreningen. Hur de nya medlemmarna fördelar sig procentuellt mellan tjejer och killar samt
olika åldersgrupper visas i tabell 11. På denna fråga har några föreningar lämnat ofullständiga
svar, dessa har därför räknats bort vid beräkningen av hur många procent av de nya
medlemmarna som tillhör respektive kategori.

Tabell 11 De nya medlemmarna fördelat över olika grupper

Grupp Andel i%
(n=548)

Tjejer 7-9 år 24

Tjejer 10-12 år 6

Killar 7-9 år 62

Killar 10-12 år 8
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Enkätens sista fråga utgick från Idrottslyftets syfte, det vill säga att utifrån ett jämställt och
jämlikt perspektiv, öppna dörrarna för fler och att få fler att idrotta längre. Frågan var
uppdelad i fem påstående. Hur svaren på dessa påstående fördelades visas i tabell 12.

Tabell 12 Föreningarnas uppfattning om Knatteligans bidrag till Idrottslyftets övergripande
syfte

Andel  i% (n=40)

Knatteligan bidrar till…
1

Instämmer
inte alls

2 3 4 5
Instämmer

helt

Medelvärde

Att fler barn och ungdomar
börjar spela innebandy 3 7 5 33 52 4.25

Att fler barn och ungdomar från
olika sociala skikt börjar spela
innebandy

5 10 13 22 50 4.03

Att fler barn och ungdomar
spelar innebandy högre upp i
åldrarna

10 10 38 20 22 3.35

En ökad jämställdhet inom
innebandyn 8 5 30 30 27 3.65

En ökad etnisk mångfald inom
innebandyn 10 13 25 25 27 3.48

Totalt medelvärde 3.75

När det gäller Knatteligans bidrag till att öppna dörrarna för fler, och att få fler att idrotta
längre upp i åldrarna, ges kommentarer av varierande karaktär. En förening som har provat
olika koncept menar att upplägget med klasslag varit det mest lyckade när det gäller att nå ut
till de som inte provat innebandy tidigare. En annan förening menar att hur föreningar väljer
att jobba med sin Knatteliga är avgörande för resultatet. Vill man som förening värva nya
spelare så bjuder man in nya spelare, annars gör man inte det. En tredje förening menar att
ledarfrågan är avgörande för innebandyns medlemsutveckling. Tillräckligt många duktiga och
engagerade ledare är viktigast för framtiden. Ytterligare en förening menar att det vore bra om
man från förbundets sida kunde vara lite mer flexibel när det gäller åldersindelningen på
flicklagen, eftersom det inte finns så många lag i de lägre åldrarna.

Slutligen tycks föreningarna över lag tycka att Knatteligan är positivt för föreningar, och att
formen gör en redan lättillgänglig sport ännu mer lättillgänglig. För framtiden finns det
önskemål om att Knatteligan blir en samarbetsform mellan föreningar och som utvecklas
inom ramen för den ordinarie serieverksamheten. Någon förening menar att de som arrangörer
av Knatteliga-sammandrag ibland kan känna sig stressade av andra föreningar som bedriver
”vanlig” lagverksamhet i samma åldersklasser som engageras i Knatteligan. En annan
förening har inspirerats av att arrangera Knatteliga-sammandrag, och har därför beslutat sig
för att anordna en cup för samma åldersklass, något som har efterfrågats av ledarna för de
yngsta deltagarna.
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Slutsatser och diskussion
Har föreningarna följt de riktlinjer som SIBF ställt upp för Knatteligans sammandrag?
* Man kan nog säga att föreningarna generellt tycker att de riktlinjer som SIBF satt upp för
Knatteligan svarar bra gentemot sitt syfte. Medelvärdet är inte lägre än 3.00 (på en femgradig
skala där 1=Instämmer inte alls och 5=Instämmer helt) för någon av de sju riktlinjerna som
tagits upp i studien, och det totala medelvärdet är 4.40. Likväl är det för varje påstående,
några föreningar som inte alls instämmer. Detta avspeglas också i det faktiska utförandet av
Knatteliga-sammandragen:

Trots de tydliga riktlinjerna är det:
– 8% av föreningarna som vid något eller några tillfällen använt sig av 
tabeller
– 30% av föreningarna som vid något eller några tillfällen använt sig av 
domare istället för matchledare
– 48% av föreningarna som vid något eller några tillfällen spelat på ett annat 
sätt än de föreskrivna tre mot tre utan målvakt
– 25% av föreningarna som vid något eller några tillfällen haft deltagare i 
sina Knatteliga-sammandrag som inte är 7-9 år
– 13% av föreningarna som vid något eller några tillfällen korat mästare i 
sina Knatteliga-sammandrag

Förklaringen till att riktlinjerna inte följs fullt ut vid alla Knatteliga-sammandrag kan
naturligtvis vara flera. Trots att föreningarna generellt tycks ha tagit del av de regler och
riktlinjer som gäller för Knatteligan, och tycker att dessa är bra, så verkar riktlinjerna inte vara
fullt förankrade i föreningarna. Det är svårt att säga om detta i sin tur beror på att respektive
SDF anpassar riktlinjerna till sin verksamhet eller om SIBF/SDF inte lyckats förmedla syfte
och principer för Knatteligan. En annan och mindre lockande förklaring är den motivering till
att avvika från riktlinjerna som går att utläsa ur kommentarerna. Den kan sammanfattas med
att om det finns möjlighet, så gör föreningarna verksamheten så lik vuxenidrotten som
möjligt, något som i sin tur står i direkt konflikt med Knatteligans syfte, för att inte säga hela
idrottsrörelsens verksamhetsidé när det gäller barnidrott.

* Det torde i sig inte spela någon större roll om en viss ”flexibilitet” i upplägget anammas,
dock bör man nog vara på sin vakt när det gäller i vilken riktning en sådan styr
arrangemanget. Om föreningarna till exempel använder sig av stora mål eller stor plan för att
de kan, omformuleras då inte syftet med Knatteligan?

Hur kan SIBF:s roll i arrangemangen beskrivas? Hur kan denna förändras och förbättras
ur ett föreningsperspektiv?
* Majoriteten av föreningarna anser att informationen och stödet från SIBF vid planering och
genomförande av Knatteligan var ganska bra eller bra. Hur föreningarna uppfattar
informationen och stödet från respektive SDF är mer varierande. Eftersom underlaget inte ger
nog med information för att säga vilket SDF som lyckats ”bättre” eller ”sämre”, får man här
nöja sig med att konstatera att alla SDF inte hanterat Knatteligan på samma sätt.

* Svaret på frågan om hur SIBF:s och SDF:s roll kan förbättras beror på vem man frågar. Ur
ett föreningsperspektiv tycks de primära önskemålen vara av kvantitativ snarare än kvalitativ
karaktär. Det vill säga, man önskar fler målburar istället för stöd i arbetet med att motverka
prestationshets i låga åldrar.
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* Med ovanstående i åtanke väcks frågan om vilket utrymme föreningar och specialdistrikt
skall ges för att arrangera verksamheten efter eget tycke. Vilka för- och nackdelar finns med
att ge detaljinformation alternativt mer övergripande information? Hur är denna fråga kopplad
till fördelningen av medel från Idrottslyftet, som ju har ett specifikt syfte? Vilket ansvar har
de olika aktörerna för att utvärdering och återkoppling gällande Knatteligan görs?

* Inom förbundet bör man också fundera över vems ansvar det är att information når
föreningar. Skall föreningarna själva söka information eller ska förbund och distrikt till
exempel skicka brev eller kalla till möten? Vilken betydelse har de olika varianterna för hur
informationen ”omformuleras” till något annat i den faktiska verksamheten?

Med utgångspunkt i Idrottslyftets syfte och mål, vilka är effekterna av de genomförda
sammandragen?
* För att uppnå Idrottslyftets mål och syften skall idrottsrörelsen arbeta med att:

– utveckla förbund och föreningar
– öka tillgängligheten till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer
– rekrytera och utveckla ledare
– samverka med skolan.

Går det att sortera in Knatteligan i något av dessa fokusområden, eller blir Knatteligan istället
ett projekt som, liksom många Handslagsprojekt, bara generar mer av samma sak, och inte
något kvalitativt nytt (Engström, 2008; Fahlén, 2007; Karp, Olofsson & Söderström, 2007;
Olofsson, 2006; Olofsson & Karlsson, 2006)?

* I likhet med föreningarnas uppfattning om i vilken utsträckning riktlinjerna för Knatteligan
svarar gentemot sitt syfte, så kan föreningarna sägas anse att Knatteligan är en tämligen bra
form för att nå Idrottslyftets övergripande mål, att ur ett jämställt och jämlikt perspektiv
öppna dörrarna för fler och få fler att idrotta längre. Inte för något av de fem påståenden, med
utgångspunkt i Idrottslyftets syfte, understiger medelvärdet 3.00 (på en femgradig skala där
1=Instämmer inte alls och 5=Instämmer helt), och det totala medelvärdet är 3.75. Även här
finns det dock för varje påstående några föreningar som inte alls instämmer i Knatteligans
möjligheter att bidra till Idrottslyftets övergripande mål.

* Också här finns en viss diskrepans mellan föreningarnas uppfattning om Knatteligans
potential och det faktiska resultatet av Knatteliga-sammandragen. Framförallt tänker vi här på
idrottsföreningarnas möjligheter att nå de grupper som inte redan är aktiva inom
föreningslivet. Endast 9% av deltagarna i Knatteligan var inte redan föreningsanslutna, då bör
man dessutom ha i åtanke att majoriteten av deltagarna inte var äldre än 9 år. Därutöver var
44% redan medlemmar i den arrangerande föreningen, vilket stärker intrycket av att
Knatteligan är ett sätt för innebandyföreningar och sektioner att utöka den redan befintliga
verksamheten, något som i sig inte behöver vara negativt, men som troligen inte bidrar till att
dörrarna öppnas för fler. Dessa siffror är i och för sig föga förvånande, då flera föreningar
uttryckte total ovisshet om att Knatteligan skall vara öppen även för barn utan
föreningstillhörighet. Positivt i detta sammanhang kan sägas vara att en stor del av de som
inte redan spelade innebandy innan de deltog i Knatteligan, senare blev medlemmar i den
arrangerande föreningen.

* I detta sammanhang bör också särskilt fokus läggas på hur många av deltagarna som var
tjejer respektive killar. I de föreningar som svarat på enkäten var i snitt 72% av medlemmarna
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killar, och av deltagarna i sammandragen var 66% killar. Föreningar säger också att det är
svårare att locka tjejer att delta, särskilt då ”det finns så få flicklag”. SIBF, SDF och den
enskilda föreningen bör fundera på vad det är i deras verksamhet som gör att fler killar än
tjejer deltar. Att fler killar än tjejer är medlemmar i innebandyföreningar eller deltar i
aktiviteter anordnade av sådana kan tyckas oproblematiskt. Likväl går det inte att komma
ifrån att när dörrarna öppnas för fler, så är det pojkarna som har förtur över tröskeln. Det är
därmed också pojkarna som får ta del av majoriteten av de statliga Idrottslyfts-kronorna.

* Resultatet av denna studie ger inte några siffror på Knatteligans möjligheter att bidra till att
fler från olika sociala skikt börjar spela innebandy, eller huruvida Knatteligan bidrar till en
ökad etnisk mångfald inom idrotten. Det går enbart att uttala sig om föreningarnas uppfattning
om Knatteligans möjligheter i dessa perspektiv.

Sammanfattande slutsatser
Sammanfattningsvis går det att från denna studie dra i huvudsak tre slutsatser.

1. Föreningarna är i stort sett nöjda med den information och det stöd de fått från sina
respektive förbund vid planering och genomförande av Knatteliga-sammandrag. Stöd
och information har dock inte sett likadant ut i de olika distrikten, vilket resulterat i att
Knatteliga-sammandragen inte heller sett likadana ut.

2. Knatteligan bedöms av de föreningar som deltagit i studien som en bra form för att
avdramatisera tävlingssituationer inom innebandyn, främja lekfullhet, teknik och
delaktighet. De organisatoriska formerna anses också i stor utsträckning främja det
lokala arbetet i föreningar och distrikt. Föreningarna tycker också att Knatteligan i viss
utsträckning bidrar till Idrottslyftets övergripande syften. Så långt tycks Knatteligan i
huvudsak vara ett lyckat projekt.

3. Bilden blir något annorlunda när det faktiska genomförandet av Knatteligan i de olika
föreningarna beskrivs. Riktlinjerna har visserligen följts i stor utsträckning, men några
föreningar tycks inte alls ha organiserat Knatteligan enligt SIBF:s rekommendationer.
Därutöver finns en grupp som tycks helt ovetande om några av Knatteligans inslag, till
exempel att Knatteligan skall vara gratis för deltagarna, och att Knatteligan skall vara
öppen även för barn utan föreningstillhörighet. Förblir arrangerande föreningar
ovetande om dessa rekommendationer finns en uppenbar risk att deras möjligheter att
bidra till Idrottslyftets övergripande mål minskar.

Det kan diskuteras när man som förbund skall vara ”nöjd” med sina föreningars verksamhet,
men konstruerar man ett projekt i syfte att motverka prestations- och tävlingshets i låga åldrar,
bör målet vara att minska prestations- och tävlingshets. I vilken utsträckning Knatteligan
bidrar till just det är svårt att säga. Klart är dock att åtminstone några föreningar, genom att
inte följa riktlinjerna, troligast bidrar till att upprätthålla snarare än motverka vuxenidrotten
som förebild för barnidrotten.

Avslutningsvis bör sägas att det i Knatteligan som verksamhetsform finns stor potential,
föreningarna själva menar att Knatteligan gör en redan lättillgänglig sport ännu mer
lättillgänglig. Redan nu finns också positiva exempel och i de kommentarer som lämnats i
enkätstudiens öppna frågor framkommer att Knatteligan är något som barn, föräldrar och
ledare tycker är roligt. Projektet ses som en ”injektion” i verksamheten, en beskrivning som
tidigare använts om handslagsprojekt, och något som bör tas till vara av innebandyn.
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