
 

 

 

 

 

 

 

 

Kommersialisering inom barn- och 

ungdomsidrott 

 

En kartläggning av utbud och inställningar 

 

 

Andreas Svensson  

 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Självständigt arbete masternivå nivå VT 2016 

Masterprogrammet 2015-2017 

Handledare: Karin Redelius 

Examinator: Mikael Mattson 



 

 

 

 

 

 

Commercialization of youth sports 

 

A survey of range and attitudes 

 

 

 

Andreas Svensson  

 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Independent work master´s level VT 2016 

Masterprogram 2015-2017 

Supervisor: Karin Redelius 

Examiner: Mikael Mattson  
 

  



 

Tack! 

 

Jag vill börja med att rikta ett varmt tack till min handledare Karin Redelius, utan dig hade jag 

nog aldrig blivit klar. Du har tålmodigt läst och kommenterat texten och kommit med 

värdefull kritik.  

 

Jag tackar också min omgivning som har stått ut med allt prat om kommersialiseringen inom 

barn- och ungdomsidrotten. Framför allt min närmsta familj som under semestern fick lära sig 

allt om ämnet och också fick läsa delar av uppsatsen. Min sambo som återvände från jobb 

utomlands i början av maj har mot slutet av arbetet fått agera stöd, bollplank och tidvis 

motiverat fortsatt arbete. Något som varit mycket värdefullt. 

 

Och sist men inte minst; ett stort tack till de specialidrottsförbund som ställt upp på intervjuer. Era 

åsikter är viktiga för idrottsrörelsens utveckling och hoppas jag beskrivit era åsikter på ett bra sätt.  

 

 

Stockholm den 18 augusti 2016  

 

 

  



 

Abstract 

 

Aim and research question: The aim of this study is to survey the occurrence of commercial 

operators within child and youth athletics in Sweden, and to analyze what activities they 

provide and whom they are aimed towards. The aim is also to examine the attitude of 

National Governing Bodies in regards to commercial operators. The central questions are: 

What range of commercial operators exists today within organized child and youth athletics? 

How has commercial interest in a range of sports and has this changed over time? What 

attitude do the National Governing Bodies have towards the commercial operators? 

Method: The study uses both a quantitative and a qualitative data collection. Data has been 

collected through surveying commercial operators via the internet. This study covered the 

sports of basketball, dance, football, gymnastics, floorball, ice hockey, equestrianism and 

tennis. The investigation is categorized and presented according to the logic of L-M 

Engström. The main areas of covered in the investigation were: playing level, training and 

experience in order to clarify directions and audiences. Semi-structures interviews were also 

conducted to underline the opinions of the National Governing Bodies. 

Results: The number of newly registered commercial operators within sport has increased 

since the mid-1990s. The largest increase occurred between 2011 and 2015 when more than 

60 new commercial operators were registered, an increase of 154 percent compared to the 

period 2006-2010.  In all the studied sports there are commercial operators  as supplements 

for those who want to practice more outside regular sports association while athletes who take 

part in dance, gymnastics, equestrianism and tennis can do all the training at a commercial 

operator. Commercial operators rarely offer competitive activity, but through partnerships 

with non-profit organizations athletes could be able to compete. The concern is based in that 

they believe that commercial operators lack sufficient knowledge to engage children and 

young athletics. The unions also believe that commercial operators can make the sport less 

accessible because specific audiences or increased costs likely to exclude groups in society.   

Conclusion: Commercial actors in child and youth athletics have primarily a supply that 

provides increased training opportunities. Free competition means that the sports movement 

cannot affect the commercial operators whose activities both compete and complement the 

sports clubs. 

 

Keywords: Commercial operators, child- and youth athletics; sports in change 



 

Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar: Syfte med studien är att kartlägga förekomsten av kommersiella 

aktörer inom barn- och ungdomsidrotten i Sverige, och att analysera vilken verksamhet som 

erbjuds (inriktningar) för vem (målgrupper). Syfte är även att undersöka vilken inställning 

representanter för några specialidrottsförbund har till de kommersiella aktörerna. De centrala 

frågeställningarna är: Vilket utbud av kommersiella aktörer finns idag inom den organiserade 

barn- och ungdomsidrotten? Vad anser specialidrottsförbunden om dem? Föreligger det någon 

skillnad i utbudet mellan idrotterna och har utbudet förändrats över tid?  

Metod: Studien har både en kvantitativ och en kvalitativ ansats. Insamling av data gjordes 

genom kartläggning av kommersiella aktörer inom idrotterna basket, danssport, fotboll, 

gymnastik, innebandy, ishockey, ridsport och tennis med hjälp av internetsökningar. 

Kartläggningen kategoriserades och redovisades enligt L-M Engströms logiker med 

huvudprinciperna prestation, träning och upplevelse för att tydliggöra inriktningar och 

målgrupper. För att undersöka specialidrottsförbundens inställning genomfördes 

semistrukturerade intervjuer.  

Resultat: Antalet nyregistrerade kommersiella aktörer har ökat sedan mitten av 1990-talet. 

Störst ökning skedde mellan 2011 och 2015 då drygt 60 nya kommersiella aktörer 

registrerades, vilket är en ökning med 154 procent jämfört perioden 2006-2010. Inom alla de 

studerade idrotterna finns kommersiella aktörer som ett komplement för de som vill träna mer 

utanför ordinarie föreningsverksamhet medan det inom idrotterna danssport, gymnastik, 

ridsport och tennis går att förlägga all träning hos kommersiella aktörer. Kommersiella 

aktörer erbjuder sällan tävlingsverksamhet, men genom samarbeten med ideella föreningar 

finns ändå möjlighet att tävla. Företrädare för specialidrottsförbunden uttrycker viss oro 

eftersom de inte kan påverka de kommersiella aktörerna. Oron grundar sig i att de anser att 

kommersiella aktörer saknar tillräcklig kunskap för att bedriva barn- och ungdomsidrott. 

Förbunden menar också att kommersiella aktörer kan göra idrotten mindre tillgänglig 

eftersom speciella målgrupper eller ökade kostnader riskerar att utesluta grupper i samhället. 

Slutsats: Kommersiella aktörer inom barn- och ungdomsidrott har främst ett utbud som ger 

ökade träningsmöjligheter. Fri konkurrens gör att idrottsrörelsen inte kan påverka de 

kommersiella aktörerna vars verksamhet både konkurrerar och kompletterar föreningarnas. 

 

Nyckelord: Kommersiella aktörer; barn- och ungdomsidrott; idrott i förändring 
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1. Inledning 

Barn- och ungdomsidrott har sedan slutet på 1940-talet fått en större roll inom idrottsrörelsen. 

Tidigare var det endast ett fåtal idrottsföreningar som erbjöd träning för barn och ungdomar, 

medan de flesta idrottsorganisationer idag arrangerar träning för barn från fem år (Peterson 

2007). År 2015 utövade cirka 65 procent av alla barn mellan sex och tolv år minst en idrott 

(RF 2015). Ideella föreningar har tidigare varit ensamma om att organisera idrott utanför 

skolidrottsundervisningen, något som har förändrats då ett antal kommersiella företag numera 

erbjuder barn- och ungdomsidrott (Norberg & Redelius 2012). Förändrade levnadsvanor har 

ökat stillasittandet vilket i sin tur ökat behovet av fysisk aktivitet. Idrotten ses som ett viktigt 

sätt att erbjuda organiserad träning för att på så sätt minska stillasittandet (Engström 2004). 

Genom att idrott kan bidra till ökad fysisk aktivitet finns det en samhällsnytta i att låta 

kommersiella aktörer vara med och påverka utbudet av idrott (FYSS 2015). Det finns också 

möjliga risker då kommersiella intressen riskerar undanta målgrupper och de som inte har råd 

att delta.   

 

Konkurrensverket menar att konkurrens kan vara positivt då priserna kan pressas, kvalitén 

höjas och utbudet av varor och tjänster ökar (Konkurrensverket 2015). Idrottens speciella 

utformning med ideella föreningar, till olika grad beroende av ideella krafter förändrar till viss 

del villkoren för konkurrensen. Idrottsrörelsen, som i uppsatsen används som samlingsnamn 

för de ideella idrottsföreningarna, specialidrottsförbunden, Sveriges Olympiska kommitté och 

Riksidrottsförbundet (RF), har ett utökat samhällsansvar och erhåller statligt stöd. I det 

utökade ansvaret ryms en viktig samhällsuppgift där idrottsrörelsen ska främja till exempel 

folkhälsa och integration (Norberg & Peterson 2013). För att tydliggöra idrottensrörelsens 

gemensamma mål har idéprogrammet ”Idrotten vill” tagits fram. Där presenteras 

idrottsrörelsens värdegrund genom rubriker såsom glädje och gemenskap, demokrati och 

delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel (Idrotten vill 2009; Norberg & Redelius 

2012). Genom att leva upp till värdegrunden uppfylls också de krav staten ställt på 

idrottsrörelsen. I gengäld får idrottsrörelsen bland annat statligt idrottsstöd, kommunala bidrag 

och tillgång till anläggningar gratis eller till subventionerad taxa (RF 2016). De statliga och 

kommunala stöden ger således idrottsrörelsen en konkurrensfördel gentemot kommersiella 

aktörer samtidigt som det ställer krav på verksamheten (Norberg & Redelius 2012; Peterson 

2011).  
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Idrottsrörelsen har hittills i texten beskrivits som en enad rörelse vilket är en förenkling. RF 

grundades 1903 och utgör svensk idrotts samlande organisation. Under RF finns 71 

specialidrottsförbund som företräder ett antal idrotter (Bergsgard & Norberg 2010; RF 2015). 

Här finns potentiella konflikter mellan idrotter då olika intressen kan finnas. Det kan till 

exempel vara tillgång till anläggningar då det råder anläggningsbrist eller vid nyinvesteringar 

i anläggningar anpassade till vissa idrotter. Inom specialidrottsförbunden finns också källor 

till konflikter där enskilda föreningar sätter den egna verksamheten främst. I de stora 

specialidrottsförbunden finns barn, ungdomar och vuxna samlade i en verksamhet som delas 

upp i bredd- och mer elitinriktad verksamhet. För att uppfylla idrottsrörelsens värdegrund 

krävs således en mångfasetterad verksamhet vilken bör tillvarata medlemmarnas intresse. 

Föreningsdemokrati används som styrmedel där majoritetsbeslut gäller, vilket kan göra att 

varje individs intressen inte alltid tillvaratas (Stenling & Fahlén 2009). Missnöje med 

föreningarnas verksamhet kan göra att medlemmarna vänder sig till kommersiella aktörer. 

 

Individens personliga måluppfyllnad har blivit en viktig drivkraft i samhället och då även i 

idrotten (Coakley & Pike 2014; Tham 2013; Bjereld, Demker & Ekengren 2005). Detta har 

uppmärksammats inom barn- och ungdomsidrotten genom ett ökat fokus på att fostra 

elitidrottare. Både kommersiella aktörer och idrottsföreningar erbjuder numera barn och 

ungdomar möjlighet att uppfylla sina mål, det vill säga om man är tillräckligt bra och har råd 

(Redelius 2013). Idrottsföreningarna kritiseras emellanåt då vissa föreningar sorterar och 

selekterar spelare efter nuvarande färdighetsnivå vilket kan göra att barn som ratats väljer att 

sluta idrotta (Östberg et al. 2013; SVT 2013; Peterson 2011; Redelius 2013). Andra negativa 

aspekter av elitsatsningar är att barn och ungdomar tvingas eller självmant väljer bort andra 

idrotter och fritidssysselsättningar när tiden inte räcker till. Det blir då en fråga om tidig 

specialisering vilket kan få konsekvenser i form av överbelastningsskador (Redelius 2013; 

Malina 2010; Ferguson & Stern 2014). Trots att det finns risker med tidig specialisering ses 

det av många föräldrar som det bästa sättet för barnen att nå eliten. Att se sina barn lyckas 

inom idrotten är något som föräldrar är beredda att betala för (Coakley & Pike 2014; Redelius 

2013; Norberg & Redelius 2012; Coakley 2010; Farrey 2008). Detta har kommersiella aktörer 

identifierat och numera finns det ett antal företag som erbjuder barn- och ungdomsidrott. Hur 

omfattande denna kommersialisering är i Sverige är ännu inte utredd men forskarna Karin 

Redelius och Johan Norberg har uppmärksammat några företag där den individuella 

spelarutvecklingen står i fokus. Företagen heter Good to Great Tennis Academy och Svenska 
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Fotbollsakademin. Den först nämnda är en tennisakademi som erbjuder elitsatsning där målet 

är att utveckla varje spelare för att nå världsklass. Svenska Fotbollsakademin erbjuder 

spelarutbildning under helger och kvällar där ett antal inriktningar med olika fokusområdet 

förekommer (Redelius 2013; Norberg & Redelius 2012 ). Hur stor omfattningen av 

kommersiella aktörer är samt till vilka målgrupper de vänder sig till behöver studeras.  

 

Samma forskare pekar också på en annan möjlig målgrupp för kommersiella aktörer vilka 

istället riktar in sig på barn i yngre skolåldern. Knatteskutt är ett exempel på en verksamhet 

som kan ses som den motsatsen till elitsatsningar då alla barn är välkomna, ingen sorteras ut 

och träningen varieras mellan olika idrotter. Verksamheten ska enligt företaget ses som ett 

komplement till föreningsidrotten där barn på ett lekfullt sätt introduceras för idrotten för att 

sedan slussas vidare till idrottsföreningarna (Norberg & Redelius 2012; Pihlblad 2015). 

Kommersiell verksamhet likt dessa kan berika idrottsutbudet genom att tillgodose verksamhet 

som saknas inom barn- och ungdomsidrotten. Samtidigt finns risker då vinstintressen och 

inriktningen mot speciella målgrupper kan göra idrotten mindre tillgänglig för andra. Vilket 

utbud och vilka målgrupper inom barn- och ungdomsidrotten kommersiella aktörer inriktar 

sig mot finns det bristande kunskap om, liksom hur kommersiella aktörer påverkar 

idrottsrörelsen. Även om de kommersiella aktörerna anser att de kompletterar 

föreningsidrotten kan idrottsrörelsen vara av en annan åsikt (Redelius 2013). Denna studie vill 

bidra till ökad kunskap om kommersiella aktörer inom barn- och ungdomsidrott.  

 

1.1 Tidigare forskning 

1.1.1 Forskning i Sverige 

Kommersialiseringen av elitidrott på seniornivå är en process som pågått under längre tid, 

främst som ett sätt för idrotten att använda sig av marknaden för att öka intäkterna och på så 

sätt öka förutsättningarna för en mer framgångsrik idrott (Peterson 2005; Kamras, Ovin & 

Persson 2003; Backman 2012; Billing 1999). Hur kommersialisering påverkar barn- och 

ungdomsidrott har det inte skrivits lika mycket om. Detta kan bero på att barn- och 

ungdomsidrott inte ansetts ha samma kommersiella värde som elitidrott (Peterson 2005). På 

senare år har kommersiella aktörer börjat erbjuda olika tjänster inom barn- och 

ungdomsidrotten något som i liten utsträckning uppmärksammats av forskare. Tidigare 

nämnda företag Good to Great Tennis Academy och Svenska Fotbollsakademin är två 
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exempel som använts för att problematisera kring kommersiell barn- och ungdomsidrott och 

dess möjliga påverkan på idrottsrörelsen. Forskningen har då främst används för att visa på 

förekomsten, problematisera fenomenet och fungera som inspiration för vidare forskning 

(Redelius 2013; Norberg & Redelius 2012). Annan kommersiell barn- och 

ungdomsverksamhet som granskats i Sverige är Stadium Sport Camp vilket är ett 

sommarläger som arrangaras i Norrköping under ett antal veckor på sommaren (Norberg & 

Redelius 2012; Stadium Sports Camp 2016). David Cardell använder Stadium Sport Camp 

som studieobjekt i sin licentiatuppsats Barndomens Oas. Upplevelser under campen används 

för att visa hur deltagarna uppfattar lägerveckan. Barnens upplevelse och agerande används 

för att uppmärksamma den fartfyllda lägerveckan vilket sedan kommuniceras ut till föräldrar 

via sociala medier och mejl. Uppsatsen tar också upp hur företaget Stadium har kommersiella 

syften med lägret, bland annat genom möjligheten att sälja sina produkter och marknadsföra 

sig (Cardell 2009).    

 

Kommersiell barn- och ungdomsidrott berörs också i rapporten Idrottens pris som behandlar 

kostnader och medlemskapets betydelse inom idrotten.  Rapporten innehåller två delstudier 

varav en direkt handlar om kommersialiseringen av barn- och ungdomsidrott. Studien heter 

”Idrottsföräldrars syn på den kommersialiserade barn- och ungdomsidrotten” och är en 

kombinerad intervju- och enkätstudie. Studien undersöker föräldrarnas syn på 

idrottsverksamheter där fokus ligger på kommersiella aktörer liksom valmöjligheter för 

idrottsaktiviteter på fritiden. Resultatet visar att hälften av föräldrarna är beredda att betala för 

att slippa jobba ideellt och att något fler än hälften (54 %) tycker att ledarna ska få lön för 

engagemanget. Mer specifikt för kommersiell idrott var att ungefär en tredjedel ansåg att 

ledarna är bättre inom kommersiell idrott och att den upplevdes som mer disciplinerad och 

seriös. Kommersiell verksamhet delades först in i fem inriktningar; Läger som arrangeras av 

förening på lov, campverksamhet, aktiviteter som krävde en terminavgift, extraträningar där 

avgiften betalades varje gång och campverksamhet utomlands. Senare i studien lades två nya 

kategorier till; Selected camp vilka drivs i privat regi och innebär att företaget gör uttagningar 

till camperna. Den andra kategorin som lades till var extrema avgifter vilket både 

kommersiella aktörer och idrottsföreningarna kunde använda sig av. Slutligen diskuterades 

framtiden för kommersiell verksamhet inom barn- och ungdomsidrotten där föräldrarna 

menade att den kommer öka (Wagnsson & Dartsch, 2015). Studiens resultat är intressant för 

uppsatsen då det visar att det finns ett intresse för kommersiell verksamhet. Det ger också en 
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bild av vilka typer av kommersiella aktörer som finns. Samtidigt förmedlas inte kunskap inom 

vilka idrotter som de kommersiella aktörerna förekommer inom, något som gör att skillnader i 

utbud mellan idrotter inte tas upp. Frågan blir då om kommersialiseringen av barn- och 

ungdomsidrott kan ses som en process inom samtliga idrotter eller om skillnader finns.    

 

1.1.2 Internationell forskning 

Den internernationella forskning jag hittat genom flertalet sökningar visar att kommersiella 

aktörer förekommer i flera andra länder oftast med en elitistisk inriktning. Det saknas däremot 

studier som visar inriktningar för kommersiella aktörer vilket då mer handlar om former och 

målgrupper. Så kallade elitsatsningar där föräldrar från tidig ålder är beredda att lägga ner 

mycket tid och pengar är ett vanligt fenomen i USA. Studier visar att gentester för att 

undersöka framtida idrottslig potential säljs i USA. Resultaten ska sedan vara till hjälp både i 

val av idrott och hur träningen kan utformas (Camporesi 2013). Hur bra det fungerar är dock 

omdebatterat, men det visar den möjliga marknad som finns inom barn- och ungdomsidrotten. 

Tom Farrey ger i boken ”Game on: The all-american race to make champions of our children” 

en genomgång av hur barn- och ungdomsidrotten fungerar i USA (Farrey 2008).  Boken följs 

sedan upp med en artikel riktad till President Obama där Farrey presenterar det han hittat. 

Hans slutsats är att den amerikanska barn- och ungdomsidrotten fått en elitinriktning där 

fostrandet av framtida elitidrottare fått en allt större roll. Detta har gjort att organiserad 

tävlingsidrott blivit viktig från ung ålder där selektering, tidig specialisering och uttagningar 

följer. Då barn- och ungdomsidrotten blivit en bransch med hög omsättning och dyra avgifter 

riskerar de som inte har förutsättningar att slås ut (Farrey 2010). Den ökade 

professionaliseringen av barn- och ungdomsidrotten och dess konsekvenser i USA har visat 

sig leda till tidig specialisering inom en idrott och en ökad fokusering på att fostra framtida 

elitidrottare vilket då riskerar att ta bort glädjen i idrottandet (Griffin 2008). Framtidens 

idrottsstjärnor är kommersiellt intressanta för företag och de sponsrar gärna både unga 

idrottare och barn- och ungdomsturneringar. Genom sponsoravtal kan barn från tidig ålder få 

betydande intäkter genom personliga sponsoravtal (Nicholson 2010).     

 

Jay Coakley forskar om barn- och ungdomsidrott i Storbritannien där han skrivit både böcker 

och artiklar där kommersialiseringen behandlas. Coakley har en teori om att specialiseringen 

till en idrott beror på två större förändringar i samhället, dels en ökad privatisering och 
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kommersialisering, dels en förändrad syn på föräldraskap. Framväxten av en kommersiell 

idrott i Storbritannien kunde ske genom en förändrad statlig roll där privata idrottsprogram 

fick ett större ansvar för idrotten genom att staten minskade sina anslag. Kommersiella aktörer 

kunde då erbjuda verksamhet inom ett varierat antal idrotter. Tränare inom barn- och 

ungdomsidrotten blev ett yrke och för att få en jämn inkomst krävdes verksamhet året om, 

vilket förklarar året runt verksamhet.  Det visar sig att föräldrar är beredda att betala för att 

barnen ska delta i dyra professionella idrottsprogram, eftersom det anses visa att man tar sina 

barns utveckling på allvar. Att det dessutom ger en viss status att ha framgångsrika barn 

påverkar också (Coakley 2010; Coakley 2006). I boken ”Sports in society” skriver samma 

Coakley tillsammas med Elizabeth Pike om trender inom barn- och ungdomsidrotten i 

Storbritannien. En trend är att kommersiella aktörer investerar i egna idrottsanläggningar 

vilket hindrar spontanidrott då anläggningarna inte är tillgängliga. I förlängningen leder det 

till att de som kan betala får bättre möjligheter att idrotta samtidigt som de som inte har råd 

får minskad möjlighet (Coakley & Pike 2014). Arrangörer av tävlingar och camper får också 

unika möjligheter att sälja och marknadsföra sina produkter  

    

Den pågående kommersialiseringen av barn- och ungdomsidrotten i Sverige visar likheter 

med den som uppmärksammats i USA och Storbritannien vilken har en tydlig elitinriktning. 

De tidigare nämnda verksamheter som bedrivs av Good To Great Tennis Academy och 

Svenska Fotbollsakademin tyder på detta. Däremot finns även andra inriktningar, såsom 

Knatteskutt, vilket tyder på att kommersialiseringen i Sverige har flera inriktningar. Hur 

omfattande den kommersiella verksamheten är, vilka inriktningar som finns och vilka 

målgrupper de riktar in verksamheten på är ännu inte studerat. Det saknas också studier av hur 

den kommersiella barn- och ungdomsidrotten påverkar den redan etablerade föreningsidrotten 

och hur den bemöts av idrottsrörelsen.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien går att dela in i två delar där ett syfte är att undersöka förekomsten av 

kommersiella aktörer inom barn- och ungdomsidrotten i Sverige genom att analysera vilken 

verksamhet som erbjuds (inriktningar) för vem (målgrupper). Det andra syftet är att 

undersöka vilken inställning representanter för några specialidrottsförbund har till de 

kommersiella aktörerna.  

 

För att besvara syftet har ett antal frågeställningar utformats enligt nedan.   

 

- Vilket utbud av kommersiella aktörer finns idag inom ett antal barn- och 

ungdomsidrotter?  

- Föreligger det någon skillnad i utbudet mellan idrotterna och har utbudet förändrats 

över tid?  

- Vad anser specialidrottsförbunden om de kommersiella aktörerna? Vilka positiva eller 

negativa aspekter ser de?  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna syftar både till att utgöra en bas för kartläggningen av de 

kommersiella aktörerna och ett verktyg till analysen.   

 

2.1 Idrottens logiker 

Idrottens olika betydelser för människor varierar med ålder och ambitionsnivå. Enligt RF ska 

leken och glädjen vara i fokus inom barnidrott för att skapa de bästa utvecklingsmöjligheterna 

där tävlandet vävs in som en naturlig del i leken. Även inom ungdomsidrotten är det glädjen 

och utvecklingen som ska vara i fokus men tävlandet kan få en starkare eller svagare roll 

beroende på ungdomsidrottens bredd- eller elitinriktning (Idrotten vill 2009). Inom idrotten är 

tävlingen ett sätt att testa sin förmåga och utmana sig själv eller testa sin förmåga gentemot 

andra. För andra är det helt andra saker som sätts värde på och motiverar dem att utöva sin 

idrott (Engström 2010).   

 

Lars-Magnus Engström har identifierat och beskrivit ett tiotal logiker inom 

kroppsövningsfältet. Logikerna är ett sätt att dela in kroppsövningar efter innehåll och former, 

samt att analysera vad de ytterst går ut på. De tiotal logikerna delas in under tre 

huvudprinciper. Den första är prestation där målet är att prestera, vara duktig och 

framgångsrik. Inom prestation finns logikerna tävling och rangordning, utmaning och uttryck. 

Tävling och rangordning är den som dominerar bland barn och unga inom föreningsidrott 

liksom inom elitidrott. Det handlar om att prestera, rangordnas och vinna i konkurrens med 

andra. Inom logiken utmaning är prestationen viktig men ingen rangordning sker. Ett tydligt 

definierat mål sätts upp av individen och ska uppnås, till exempel att springa fem kilometer 

eller att bestiga ett högt berg. För logiken uttryck är prestationen viktig men här värdesätts det 

estetiska och/eller det konstnärliga utförandet. Dans- och gymnastikuppvisningar är exempel 

där uttryck är centralt. Den andra huvudprincipen är träning där logikerna fysisk träning, 

rörelse- och koncentrationsträning och färdighetsträning är underkategorier. Fysisk träning 

innebär att hålla kroppen i god fysisk funktion medan rörelse- och koncentrationsträning 

genom till exempel yoga påverkar både kropp och själ. Färdighetsträning handlar om att 

förbättra motoriska idrottsliga färdigheter och utvecklas inom idrott. Det kan till exempel vara 

skotträning, simning eller hoppteknik. Under den sista huvudprincipen upplevelse finns 

logikerna lek och rekreation, naturmöte, rörelse till musik och samvaro med djur. Inom lek 
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och rekreation är glädje för stunden det centrala. Tävling kan förekomma men är inte det 

viktiga. Naturmöte handlar om att möta naturen genom fysisk aktivitet till exempel genom att 

paddla kajak. Vid rörelse till musik används rytmen för att genom kroppsrörelse förmedla 

musikens innehåll. I den sista logiken präglas den fysiska aktiviteten av en samverkan och en 

förståelse mellan människa och djur. Ridning och agility är exempel på detta (Engström 

2010). I uppsatsen används logikerna för att dela in kommersiella aktörer i olika kategorier 

utifrån inriktningar.   

 

2.2 Idrottens förutsättningar  

Idrottsrörelsen har en lång tradition av att organisera idrott i Sverige och har sedan RFs 

bildande 1903 byggt upp en stark organisation (Bergsgard & Norberg 2010). Den svenska 

idrottsrörelsen utbildar ledare och funktionärer, arrangerar tävlingar på olika nivåer och 

genomför varje dag en mängd olika aktiviteter. Den kommersialiseringsprocess som pågår 

inom barn- och ungdomsidrotten påverkas av de förutsättningar som råder inom 

idrottsrörelsen. För att förstå utgångspunkter och hinder krävs därför en genomgång av 

idrottsrörelsen och de utmaningar som finns idag.     

 

2.2.1 Associationsformens roll 

Idrottsrörelsen ställer krav på att medlemsföreningar är ideella föreningar, något som hindrar 

andra associationsformer som till exempel enskilda firmor, handelsbolag eller aktiebolag att 

bli medlemmar (RFs stadgar 2015a). Det finns även krav på att enskilda utövare måste vara 

medlem i en ideell förening för att få delta i tävlingar arrangerade av specialidrottsförbund 

(RFs stadgar 2015c). Tävlingen har en central roll inom de flesta specialidrottsförbund då 

förbunden eller medlemsföreningarna arrangerar tävlingar från sju års ålder. RF har givit 

specialidrottsförbunden möjlighet att arrangera svenska mästerskap inom respektive idrott, 

vilket ger de ideella föreningarna marknadsföring genom att vinnaren kan titulera sig svensk 

mästare (RFs stadgar 2015b). Ensamrätten till de svenska mästerskapen blir viktigt då titeln 

skulle förlora sitt värde om flera organisationer utser svenska mästare. Förutom de svenska 

mästerskapen är medlemskap också en förutsättning för att delta i landslagsverksamhet och 

större tävlingar som VM och OS. Det är specialidrottsförbunden och Sveriges Olympiska 

kommitté som tar ut tävlande till VM och OS. De stora tävlingar har en viktig betydelse för 

idrottsrörelsen då den det både motiverar medlemskap och marknadsför verksamheten.  
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Associationsformen ideell förening innebär att inga ekonomiska vinster får tas ut och att 

verksamheten styrs av medlemmar genom en demokratiskt vald styrelse (Malmsten & Pallin 

2005 & Backman 2007). Grundidén för ideella föreningar är att medlemmar hjälps åt med 

verksamheten, ideella arbetsinsatser av till exempel tränare, lagledare, kioskpersonal eller 

tävlingsfunktionärer blir därmed en viktig förutsättning (Olsson 2007). Det ideella 

arrangemanget och därmed medlemskapet har ifrågasatts då det ideella engagemanget 

minskat (Olsson 2007, Norberg & Redelius 2012 & Robertsson & Hvenmark). Samtidigt blir 

de ideella föreningarna mer företagslika med en ökad andel anställd personal där till exempel 

den ideella kassörens arbetsuppgifter numera utförs av en anställd redovisningsekonom. Det 

går också att utbilda sig specifikt mot idrotten genom att gå tränarutbildningar eller andra 

utbildningar för ledande roller inom idrotten. Specialförbunden har i vissa fall krav på att 

ledare ska genomgått ett antal utbildningar. Genom att anställa speciellt utbildad personal blir 

idrottsrörelsen professionaliserad, hur långt man kommit i professionaliseringen skiftar 

mellan idrotter (Wirén Åkesson 2014; Hvenmark & Segnestam Larsson 2014; Peterson 2005).   

 

Som ideell förening och medlem i ett specialidrottsförbund tillkommer en del 

konkurrensfördelar gentemot kommersiella aktörer. Eftersom de ideella föreningarna inte får 

ta ut några ekonomiska vinster går allt överskott tillbaka till verksamheten, vilket borde hålla 

ner priset för idrottandet, även om tecken på motsatsen finns (Norberg & Redelius 2012; 

Herrting 2009). Idrottsrörelsen tar också emot statliga och kommunala bidrag vilka ger 

ekonomisk hjälp för att finansiera verksamheten, exempelvis anläggningsstöd och 

närvarobidrag för barn och ungdomar
1
. Vissa kommuner ger även föreningar, särskilt de med 

barn- och ungdomsverksamhet, förtur till de anläggningar som tillgängliga. Detta blir speciellt 

viktigt där konkurrensen om tiderna är stor och det råder brist på anläggningar 

(Stockholmsidrotten 2016). Trots andra bidrag är det ideella arbetet en viktig förutsättning för 

den ideella idrotten. År 2005 uppmättes det ideella engagemanget till en kostnad på närmare 

30 miljarder kronor (RF 2016). Det finns således en stark ideell tradition samtidigt som 

studier visar att viljan till ideellt engagemang minskar och att föräldrar tycker att ledare inom 

                                                 

1
 Statligt närvarobidrag ges 2016 till barn och ungdomar 7-25 år 

(http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/lok-stod?) villkor för kommunala bidrag varierar. Det statliga 

närvarobidraget skiljer sig därmed från den indelning av barn- och ungdomsidrott som görs i Idrotten vill, där 

barnidrott är upp till tolv år och ungdomsidrott mellan tretton och tjugo år 

(http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/detta-ar-svensk-

idrott/idrottenvill_2009_webbversion2.pdf) .  
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idrotten i större utsträckning bör få betalt (Wagnsson & Dartsch, 2015). De kommersiella 

aktörer som etablerat sig hittills tyder på att det finns en efterfrågan på kommersiell idrott. 

Hur omfattande den är, i vilka former kommersiell idrott förekommer samt vilka målgrupper 

som är i fokus har dock hittills inte studerats.  

 

2.2.2 Idrottsrörelsens uppdrag 

De statliga- och kommunala bidrag idrottsrörelsen erhåller ställer samtidigt motkrav på att 

idrottsrörelsen ska bidra med något för samhället. Tomas Peterson använder begreppsparet 

föreningsfostran och tävlingsfostran för att analysera dels hur statens motkrav uppfylls, dels 

hur idrottsrörelsen uppfyller krav gentemot sina medlemmar. Föreningsfostran motiverar 

bidragen genom ett antal mål som inte direkt rör idrott men är viktiga för samhället. Barn- och 

ungdomsidrott kan på detta sätt gynna viktiga värden i samhället som folkhälsa, demokrati, 

jämlikhet och integration. Något som en ideell organisation där demokratin genomsyrar 

verksamheten är lämplig för (Peterson 2011; Peterson 2007; Sundqvist 2013). Tävlingsfostran 

är idrottens eget uppdrag där barn och ungdomar får lära sig handskas med tävlingen. 

Tävlingens betydelse har från idrotternas grundande varit en naturlig del av idrotten, 

momentet i att mäta sin styrka mot andra är således en förutsättning (Thedin Jakobsson 2014). 

För en elitinriktad organisation har tävlingen stor betydelse medan det inom idrotter där 

tävlingen saknas eller har mindre betydelse istället ger föreningsfostran en större roll. Flera 

specialidrottsförbund anser att resultathetsen blivit för stor i lägre åldrar vilket gjort att 

tabeller och slutsegrare valts bort för att öka fokus på prestation och utveckling (Feltenmark 

2016; Innebandyn vill 2014).  

 

Idrottsrörelsen har mottagit kritik både för sitt sätt att hantera föreningsfostran och 

tävlingsfostran. Kritiken mot föreningsfostran har uppstått genom bristande delaktighet och 

att alla inte kan delta. Konkret handlar kritiken om att barn- och ungdomar inte får vara med 

och påverka verksamheten samt att kostnader kan hindra deltagande (Norberg & Redelius 

2012; Petersson, Catásus & Danielsson 2016). Kritiken mot tävlingsfostran handlar om hur 

tävling och talangutveckling leder till selektering och tidig specialisering. Selektering blir 

naturligt för de som satsar på att nå elitnivå, men selektering sker idag från tidig ålder i vissa 

idrotter och inom vissa föreningar vilket kan få till följd att många slutar alltför tidigt. Studier 

har nämligen visat att det är svårt att peka ut framtida talanger tidigt och att det istället är 
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kroppslig mognadsnivå som ligger till grund för selekteringen (Peterson 2011; Sundqvist 

2013). Elitsatsningar från tidig ålder kan tvinga barn och ungdomar att specialisera sig inom 

en idrott. Detta behöver inte vara en aktivt val men antalet träningar och tillfällen för en idrott 

begränsar möjligheten att delta i andra idrotter. Forskning har visat att specialisering sker i 

lägre åldrar idag än tidigare, vilket kopplas samman med idén om ”Deliberate practice”, det 

vill säga en teori som har sin grund i hur mycket träning som krävdes för att bli en bra 

musiker men som tillämpas även på andra områden (Griffin 2008). Teorin har sedan fått fäste 

inom idrotten och används som motivering till en ökad träningsmängd från tidig ålder 

(Ericsson, Krampe & Tesch-Römer 1993). Tidig specialisering kan leda till förslitningsskador 

samt att idrottarna riskerar hamna utanför sociala sammanhang då idrotten tar mycket tid 

(Wiersma 2000; Ferguson & Stern 2014; Malina 2010; Feeley, Agel & LaPrade 2015) Vid 

specialisering hamnar också kvalitén på träningen i fokus och det har visat sig att föräldrar är 

beredda att åka långa sträckor för att träna för rätt person. I USA har Barn- och ungdomsidrott 

blivit en karriärmöjlighet där det tidigt går att tjäna pengar eller få stipendier till eftertraktade 

skolor om man är en duktig idrottare (Coakley 2010; Farrey 2008). Kommersiella aktörer har 

sett en efterfrågan och erbjuder sina tjänster till dem som är beredda att betala för det. Om de 

kommersiella aktörerna har en liknande inriktning i Sverige undersöks i uppsatsen.   

 

2.3 Samhällets påverkan  

För att kunna analysera förekomsten av kommersiella aktörer är det också viktigt att beakta de 

förutsättningar som finns för barn- och ungdomsidrott i Sverige. Idrottsrörelsen har genom sin 

position ett stort inflytande över idrott i Sverige, något som påverkar förutsättningarna för 

kommersiella aktörer inom barn- och ungdomsidrott. Samtidigt ingår idrotten i ett större 

sammanhang vilket gör att den påverkas av förändringar utanför idrotten. I avsnittet nedan går 

jag igenom ett antal samhällsförändringar som påverkar förutsättningarna både för den 

kommersiella och ideella idrotten.     

 

2.3.1 Nyliberalism  

Nyliberalismen är en politisk ideologi som fick fäste i slutet av 1970-talet när Ronald Reagan 

och Margaret Thatcher kom till makten i USA respektive Storbritannien. Ideologin minskade 

det statliga styret och förändrade individens roll. För individen innebär nyliberalismen en 

ökad individualisering och att den kollektiva makten minskar (Tham 2013; Coakley 2010; 
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Bourdieu 1998; Harvey 2005). Individen får därmed en ökad makt över sitt eget liv och de val 

som följer. Behovet av grupptillhörighet minskar och normerna förändras på så sätt att 

individens bästa sätts framför gruppens bästa (Bjereld, Demker & Ekengren 2005). Den 

individuella måluppfyllnaden och skapandet av en framgångsrik individ passar bra inom 

idrott där prestation mäts. Idrottens rangordning visar tydligt vilka som är framgångsrika, 

oavsett nivå, och nås högsta nivå finns möjlighet att både tjäna pengar och få många fans 

(Dahlén 2008).  

  

Nyliberalism innebär också ökade privatiseringar och entreprenörskap vilket genererar nya 

marknader och konkurrens på befintliga. Det minskade statliga styret ger fria marknaden en 

viktig roll där fri konkurrens är en förutsättning inom de flesta branscher. 

Specialidrottsförbuden kan anses ha monopol genom att de ensamma organiserar idrotten och 

sanktionerar tävlingar (Lindholm 2014). De har således en dominerande ställning som testats 

av konkurrensverket vid två tillfällen, då de undersökt huruvida idrottsrörelsen upprätthåller 

fri konkurrens. I det första fallet, kallat Bilsportsmålet, valde konkurrensverket att utreda om 

Bilsportsförbundets (SBF) tävlingsbestämmelse bröt mot den fria konkurrensen. I 

tävlingsbestämmelsen stod att man genom att delta i verksamhet utanför förbundets regi varit 

illojal och därmed kunde uteslutas ur förbundet. Konkurrensverket fick rätt i domstolen och 

SBF skulle därmed ändra i sina tävlingsbestämmelser, en dom som överklagades till 

Marknadsdomstolen utan att ändras. Således kan inte idrottsrörelsen eller 

specialidrottsförbunden begränsa deltagande i tävlingar utanför förbundets regi så länge man 

tävlar i eget namn, framför allt inte genom bestraffning (Konkurrensverket 2011; 

Marknadsdomstolen 2012). I det andra fallet begär ett företag som arrangerat en futsal-

turnering skadestånd då de anser att ett distriktsförbund inom fotbollen genom att hota med 

sanktioner för deltagande lag verkat konkurrenshämmande. Konkurrensverket beslutar i fallet 

att inte utreda saken vidare med hänvisning till att lojalitetsregler inom idrott utreds av 

Europeiska Kommissionen. Att inte utreda vidare är i sig inget ställningstagande om 

konkurrensreglerna efterlevts (Konkurrensverket 2016b). Domarna visar att konkurrensen 

inom idrotten ifrågasatts och att bilsportsförbundet enligt Konkurrensverket utnyttjat sin 

position för att förhindra kommersiella aktörer. Bilsportdomen ger vägledning för 

specialidrottsförbundens möjlighet att agera gentemot kommersiella aktörer, vilket kan ha 

betydelse för specialidrottsförbundens inställning.   
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2.3.2 Globalisering 

Globalisering är en process där länder och samhällen binds samman inom ramen för ekonomi, 

kultur och politik (Nationalencyklopedin 2016). Den påverkar alla områden i samhället. 

Ökade möjligheter till snabbt informationsutbyte via telefoni och internet har snabbat på 

processen de senaste åren. Globaliseringen inom idrotten tar sig uttryck på flera olika sätt, 

bland annat möjligheten att bli ungdomsproffs utomlands inom fotbollen eller hur skateboard 

som idrott spreds över världen (Fundberg 2009; Green 2010). Idrottslig framgång eftersträvas 

och framgångsrika organisationer och nationer granskas för att om möjligt kopiera 

framgångsrika koncept. Till exempel kan idrottsutövare och ledare lära av varandra genom att 

träffas på olika tävlingar och träningar (Light 2007).     

 

2.3.3 Hälsotrend 

Hälsa har fått en central roll i dagens samhälle, både genom betydelsen för människor och för 

hälsa som bransch. Hälsobranschen i USA omsätter miljarder och spås fortsatt ökning 

(Kickbusch & Payne 2003). Fördelar med att leva hälsosamt och vara fysiskt aktiv är bland 

annat att en rad sjukdomar förebyggs (FYSS 2015). I dagens samhälle har det spontana 

motionerandet minskat bland annat genom stillasittande jobb och bilåkning. När stillasittandet 

ökar och spontana motionen minskar har organiserad fysisk aktivitet fått en viktig roll i 

aktiverandet av samhället (Engström 2004). Hälsotrenden skapar en ökad fokusering på fysisk 

aktivitet vilket kan ge en högre efterfrågan på både gamla och nya aktörer inom idrotten. 

Tidigare forskning har visat att barn och ungdomars motion påverkas mycket av föräldrarna 

då de aktiverar, skjutsar, betalar och motiverar deltagande (Coakley 2010; Coakley & Pike 

2014; Coakley 2006).     
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3. Metod 

Kommersialisering av barn- och ungdomsidrott i Sverige är ett relativt outforskat fält vilket 

gjorde att en explorativ ansats valdes (Denscombe 2009). För att angripa fenomenet 

kommersialisering av barn- och ungdomsidrott användes triangulering i form av en 

kvantitativ och en kvalitativ ansats (Forsberg, Wengström 2013). Dels samlades data in 

genom en kartläggning av de kommersiella aktörer som marknadsfört sin verksamhet genom 

en egen hemsida och dels genom intervjuer med åtta utvalda specialidrottsförbund. 

Utgångspunkten var att kartlägga i vilken omfattning kommersiella aktörer etablerat sig inom 

barn- och ungdomsidrott liksom att undersöka målgrupper och i vilka former verksamheten 

förekommer. Resultatet av kartläggningen fungerade också som förberedelse inför 

intervjuerna och som ytterligare ett sätt att analysera förekomsten. De former av 

kommersialisering som framkom i intervjuerna bekräftade resultatet från kartläggningen, 

vilket ökar studiens tillförlitlighet. 

 

3.1 Urval 

Ett antal kommersiella aktörer inom barn- och ungdomsidrott har tidigare uppmärksammats i 

debattartiklar, artiklar i Centrum för idrottsforskning och i böcker. Dessa tillsammans med en 

mindre förstudie genom ett antal sökningar på utvalda ord i Google användes för att bekräfta 

förekomsten av kommersiella aktörer och på så vis testa genomförbarheten av studien. 

Samma sökord användes sedan som utgångspunkt i kartläggningen. Till grund för urvalet av 

de åtta idrotterna användes förstudien, tidigare skrivna texter samt en ansökan om 

forskningsmedel som förmedlades av handledaren (Denscombe, 2009). De utvalda idrotterna 

och specialidrottsförbunden blev; basket, danssport, fotboll, gymnastik, innebandy, ishockey, 

ridsport, tennis, samt en kategori där flera av de ovanstående idrotterna ingår i camper eller 

under namn som idrotts- eller bollskola. Urvalet motiverades genom att de idrotter som lockar 

mest barn och ungdomar också borde vara intressanta för kommersiella aktörer, även 

förstudien påverkade genom att den visade förekomst av kommersiella aktörer. Genom 

utvalda idrotter önskades en spridning på lag/individuella idrotter, utrustningskrav samt olika 

förutsättningar hos specialidrottsförbunden. Urvalet av idrotter och specialidrottsförbund 

användes både för kartläggning och för intervjuer. Vid urvalet av intervjupersoner fick 

specialidrottsförbunden själva välja ut de personer de tyckte var lämpliga att besvara frågor 

angående kommersialisering av barn- och ungdomsidrotten. Det gjorde att intervjupersonerna 
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har olika titlar och roller på respektive förbund vilket begränsar möjligheten att jämföra 

resultaten mellan specialidrottsförbunden.    

 

3.1.1 Avgränsningar 

En avgränsning gjordes i uppsatsen gällande kommersiella aktörer inom dans. Detta eftersom 

aktörerna saknar verksamhet som utövas inom danssportförbundet. De erbjuder till exempel 

barndans men har sedan inte någon verksamhet inom de danser som ingår i 

danssportförbundets verksamhet.    

  

3.2 Insamling av material 

3.2.1 Kartläggning av kommersiella aktörer inom barn- och 

ungdomsidrott 

Som grund för kartläggningen av kommersiella aktörer användes ”Idrotten och kommersen” 

från antologin ”Civilsamhället i samhällskontraktet”, där två aktörer Sweden Sport Academy 

och Stadium Camp nämns (Norberg & Redelius 2012). Med avstamp i de två företagen 

gjordes sedan flera sökningar inom området där sökorden; individuell träning fotboll, 

individuell målvaktsträning fotboll, fotbollscamper, träningsläger för barn, individuell träning 

tennis, privat tennistränare, individuell träning innebandy, innebandy camp, floorball camp, 

träningsläger innebandy, innebandyskola, individuell träning ishockey, hockey camper, goalie 

academy, hockeymålvaktscamper, sport camp, barndans, barngymnastik, företag som 

erbjuder barngymnastik, företag som erbjuder bugg för barn, barn och ungdoms tiodans, 

barngympa, rytmisk gymnastik för barn, bollskola, basketcamp, privat träning basket testa på 

idrott och privata ridskolor. I dagens marknadsföring på internet medför ett stort antal 

sökningar på Google att riktad reklam har nått mig. Tillslag, Ccm Skills och JW Coaching är 

exempel på företag som nått mig via reklam på Facebook eller genom personer på Facebook 

som ”gillat” verksamheten. Det är inte främst enskilda aktörer som studeras utan företagen 

kartläggs i syfte att se utbud och målgrupper hos de kommersiella aktörerna. Det redovisade 

resultatet bygger därför mer på en samlad bild av de olika kommersiella aktörerna än en 

enskild aktör.  
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Det insamlade materialet redovisas i tabellform i bilaga 2 där ett antal kategorier användes; 

namn, registreringsår och verksamhetsort, målgrupp, kort om verksamhet och prisexempel. 

Tabellen organiserades genom indelning efter Engströms huvudprinciper och logiker (2010), 

sedan efter idrotter där de kommersiella aktörerna redovisades i bokstavsordning.   

 

3.2.2Intervjuer 

Kartläggningen visade olika förekomst av antalet kommersiella aktörer i de olika idrotterna. 

Semistrukturerade intervjuer ansågs vara lämpliga då ämnet för intervjun är förutbestämd 

men där följdfrågorna kan anpassas efter specialidrottsförbundens svar. Utgångspunkten var 

den intervjuguide som tagits fram, där följdfrågor och intervjupersonens svar påverkade 

intervjun (Bryan & Bell 2005; Denscombe 2009; Forsberg & Wengström 2013). Under 

arbetet med intervjuerna användes Kvales sju stadier i en intervjuundersökning (Kvale & 

Brinkmann 2014).     

 

3.2.3 Intervjuundersökningen 

Den första delen i Kvales sju stadier är tematisering där syfte och frågeställning för uppsatsen 

formuleras. I den andra delen som är planering planeras upplägget för intervjustudien. 

Kartläggning låg här till grund för kunskap om i vilka former kommersiella aktörer förekom i 

de utvalda idrotterna. När urvalet av idrotter skett skickades ett mejl med information om 

uppsatsens övergripande innehåll till de åtta utvalda specialidrottsförbunden. Förbundets 

kontaktmejl blev en första kontakt där jag sedan genom svar fick kontaktuppgifter eller svar 

från den person förbundet ansåg ha störst kunskap inom området. De utvalda personerna har 

en ledande roll inom respektive specialidrottsförbund. Alla har lång erfarenhet, endera inom 

förbundet och/eller som idrottsutövare eller ledare. Lämpliga intervjutider bokades in och mer 

information angående intervjun och uppsatsen upplägg skickades. Delar av intervjuguiden 

användes för att förbereda intervjupersonerna, hela intervjuguiden finns bifogad i bilaga 1. 

Tredje delen är intervju där intervjuerna genomfördes med hjälp av tidigare inhämtad kunskap 

genom kartläggningen och den intervjuguide som tagits fram. De åtta 

specialidrottsförbundens verksamhet och förutsättningar skilde sig åt och därför blev det 

viktigt att kunna förändra de följdfrågor som kopplades till intervjuguiden. Fyra intervjuer 

genomfördes på plats hos specialidrottsförbunden, en genomfördes via Skype och tre 

genomfördes på telefon eftersom intervjupersonerna befann sig på andra orter. Alla 
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specialförbund i studien har huvudkontor i Stockholm utom Ridsportförbundet som är 

placerat i Strömsholm (utanför Västerås). Min tanke var att genomföra alla intervjuer på plats 

hos specialidrottsförbunden men av olika anledningar blev så inte fallet. Intervjuerna spelades 

in med hjälp av diktafon och anteckningar togs. Intervjuerna tog mellan 15 och 50 minuter. 

De stora tidsskillnaderna beror främst på två saker; dels att förekomsten av kommersiella 

aktörer var olika i idrotterna dels att jag som intervjuare var ovan vid situationen då det var 

första gången jag använde intervju som metod. I de fall det förekom få kommersiella aktörer 

fick intervjun en annorlunda inriktning då det blev ökat fokus på specifika kommersiella 

aktörer.  Utskrift av intervjuerna genomfördes snarast efter genomförd intervju. Intervjuerna 

transkriberades genom att ordagrant skriva ner vad som sades på ljudinspelningen. När hela 

intervjun var nedskriven togs vissa upprepande ord bort där till exempel ett antal ja i rad efter 

varandra bara blev ett ja samt att direkt talspråk ändrades för att underlätta fortsatt analys. För 

analys användes en tematisk analys där ett antal teman valdes ut för att sätta materialet i rätt 

sammanhang. För att tydligt förmedla vad som sagts valdes också ett antal citat ut samt 

viktiga stycken som förtydligar. Nästa steg verifiering sätter undersökningens kvalité i fokus 

där generaliserbarhet, validitet och reliabilitet används. Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt 

resultatet är om studien skulle göras om. Validitet handlar om huruvida 

intervjuundersökningen verkligen studerar det som avses. Generaliserbarheten är ett mått på 

huruvida studien kan användas för att beskriva situationen hos andra specialidrottsförbund 

och inom andra idrotter. För att säkerställa hur intervjuguiden fungerade för ändamålet 

genomfördes en pilotintervju med en klasskamrat som arbetar hos en förening. Intervjuguiden 

justerades därefter innan den även diskuterades med handledaren och antog sin slutgiltiga 

version för att på bästa sätt uppfylla syftet. Inför analysen har jag förutom min handledare 

använt mig av två andra personer med en liknande utbildningsnivå som mig vilka har fungerat 

som bollplank för de tolkningar som gjorts av resultatet.  Det sista steget är rapportering där 

resultatet förmedlas på ett tydligt och vetenskapligt sätt med de etiska övervägandena i fokus 

(Kvale & Brinkmann 2014). För studien innebär detta att det material som användes stämmer 

överrens med den bild som förmedlats under intervjuerna och att de utvalda delarna inte 

plockats ur sitt sammanhang för att visa en annan bild. När intervjuerna genomfördes var min 

tanke att intervjupersonerna skulle få läsa transkriberingen och resultatet för att kunna 

bekräfta det som skrivits. Detta har av olika anledningar inte genomförts.     
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3.3 Etiska överväganden 

Utgångspunkten för de etiska övervägandena är hämtade från etikprövningsnämnderna och 

dokumentet Vägledningen till forskningspersoninformationen (www.epn.se/start/, 2016). 

Dokumentet är vägledning för forskning där människor ingår. För organisationer eller företag 

finns också etiska överväganden men de är mer kopplade till att förmedla en sanningsenlig 

bild av verksamheten. Etiska överväganden innefattar också att forskningen ska vara 

tillförlitlig och att källorna redovisas. Data om kommersiella aktörer som användes i 

uppsatsen har inhämtats via aktörernas egna hemsidor där de själva publicerat informationen.  

 

När det gäller intervjuerna har jag som utför undersökningen vissa skyldigheter, främst när 

det gäller att lämna information till de som ska intervjuas. Samtliga specialidrottsförbund har 

lämnat samtycke att delta i intervjuerna. Intervjuerna har spelats in för att underlätta resultat 

och analys. Innan inspelning har skett har en fråga om lov att spela in ställts samt information 

har lämnats om vad undersökningen handlar om samt om att deltagandet är frivilligt och att 

de har rätt att när som helst avbryta inspelningen eller deltagandet.  

 

Andra etiska överväganden är på vilket sätt redovisning av resultatet av intervjuerna sker. 

Eftersom intervjuobjekten företräder respektive specialidrottsförbund i studien saknar 

identiteten betydelse och därför redovisas inte de enskilda representanterna vid namn.   

 

3.4 Metoddiskussion 

Metodtriangulering med både en kvantitativ och en kvalitativ ansats ger en möjlighet att 

angripa problemet från flera håll (Forsberg & Wengström 2013). Kartläggningen och 

intervjuerna bekräftar och kompletterar varandra. Exempelvis har jag kunnat se att både utbud 

och specifika kommersiella aktörer från kartläggningen även förekommit under intervjuerna. 

Något som då både bekräftar existensen av de kommersiella aktörerna och att 

specialidrottsförbudens företrädare är insatta i ämnet.   

 

Kartläggningen av de olika kommersiella aktörerna inom barn- och ungdomsidrott i uppsatsen 

beskriver den marknad som existerar just nu. Eftersom marknaden ständigt förändras kan 

kartläggningen vara missvisande om kommersiella aktörer försvinner eller nya tillkommer. 

De enskilda kommersiella aktörerna har liten betydelse så länge nuvarande 
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marknadsförutsättningar gäller och inga nya målgrupper eller inriktningar förekommer. 

Kartläggningen kan inte anses vara heltäckande då det finns en risk att kommersiella aktörer 

missats vid sökningen. Sökresultatet påverkas av sökmotorn (Google) och ger endast tillgång 

till en del av informationen på internet (Bryman & Bell 2005). Samtidigt undersöks 

kommersiella aktörer som söker kunder något som borde motivera dem att vara synliga för 

potentiella kunder på internet.  

 

Tidigt i arbetet valde jag att genomföra intervjuer, dels eftersom jag ansåg att det passade 

forskningsfrågan men också eftersom jag tidigare inte använt metoden och såg det som ett 

tillfälle att prova. Bristen på erfarenhet gjorde att de första intervjuerna blev något annorlunda 

jämfört de senare, vilket kan påverka resultatet. För att lära av mina misstag transkriberades 

intervjuerna så snabbt det gick för att om möjligt kunna förändra något till nästföljande 

intervju. I den första intervjun märktes att jag höll med alltför ofta vilket då påverkade flytet 

och kanske även intervjupersonen eftersom den inväntade mitt bekräftande för att fortsätta. 

När två intervjuer genomförts gick jag och handledaren igenom transkriberingen och jag fick 

tips på vad som kunde bli bättre till kommande intervjuer. Bland annat fick jag rådet att 

genom följdfrågor låta intervjupersonen utveckla sina svar och att följdfrågorna inte skulle 

vara ledande eller innehålla egna åsikter. Bristande erfarenhet av intervjuer kan också ha 

påverkat analysen genom det sätt intervjuerna genomfördes på. De senare intervjuerna var 

rakare i frågeställningen och följdfrågorna var tydligare vilket kan ha gett bättre svar på så 

sätt att de var mer i linje med intervjuguiden och då även mer riktade mot syftet. 

Specialidrottsförbundens inställning till kommersiella aktörerna visade sig vara svårt att 

undersöka eftersom det i de flesta fall inte hade en positiv eller negativ inställning. Vad som 

förmedlades var istället både positiva och negativa konsekvenser av kommersiella aktörer. 

Inställningen blev då en sammanfattning av de åsikter som uttrycktes under intervjuerna.  
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4. Resultat och Analys 

Syftet med studien har varit att kartlägga förekomsten av kommersiella aktörer inom barn- 

och ungdomsidrotten i Sverige, och att analysera vilken verksamhet som erbjuds 

(inriktningar) för vem (målgrupper). Syftet har även varit att undersöka vilken inställning 

representanter för några specialidrottsförbund har till de kommersiella aktörerna. De centrala 

frågeställningarna var: Vilket utbud av kommersiella aktörer finns idag inom den 

organiserade barn- och ungdomsidrotten? Föreligger det någon skillnad i utbudet mellan 

idrotterna och har utbudet förändrats över tid? Vad anser specialidrottsförbunden om de 

kommersiella aktörerna?  

 

Resultatet av kartläggningen visar att det finns drygt 150 kommersiella aktörer som erbjuder 

barn- och ungdomsidrott i någon form. Nedan redovisas en sammanställning av 

kartläggningen där varje huvudprincip från de teoretiska utgångspunkterna analyseras. 

Kartläggningen redovisas i sin helhet bifogad i bilaga 2 och i bilaga 3 redovisas de hemsidor 

som använts. Därefter redovisas och analyseras intervjusvaren från representanterna för 

specialidrottsförbunden.  

 

4.1 Kartläggning av kommersiella aktörer 

Kartläggningen visar att det finns ett utbud av kommersiella aktörer både i storstäder och 

mindre orter samt några aktörer med verksamhet utomlands. Nedan följer ett diagram baserat 

på var de kommersiella aktörerna, enligt uppgift på respektive hemsida, bedriver sin 

verksamhet (totalt 151 stycken).  

 

Figur 1: Verksamhetsorter för de kommersiella aktörer i kartläggningen   

Verksamhet i 
flera länder ; 11 

st (7,28%) 

Fast 
verksamhet 

på mer än en 
ort; 20 st 
(13,25%) 

Verksamhet i 
Stockholms-

området; 55 st 
(36,42%) 

Verksamhet i 
Göteborgs-

området; 15 st 
(9,93%) 

Verksamhet på 
en annan ort ; 
42 st (27,81%) 

Verksamhet på 
Internet; 8 st 

(5,3%) 

Verksamhetsorter för de kommersiella aktörer i kartläggningen 



22 

 

Diagrammet visar var i landet kommersiell verksamhet inom barn- och ungdomsidrotten är 

vanligast (Stockholmsområdet), men även att det finns kommersiell verksamhet på mindre 

orter som Ronneby, Skara, Kristianstad och Mora. Det tyder på att efterfrågan finns även 

utanför storstäderna. Vissa av de kommersiella aktörerna har ingen fast anläggning utan 

anpassar sig efter vad som finns tillgängligt. Vid privat träning eller när kommersiella aktörer 

besöker föreningar kan verksamheten förläggas i kundens närhet. Samtliga verksamhetsorter 

redovisas i bilaga 2 och bilaga 3.     

 

För att undersöka i vilka idrottsformer de kommersiella aktörerna erbjuder används 

Engströms logiker (2010). Huvudprinciperna prestation, träning och upplevelse används 

som rubrik under vilken resultat och analys redovisas för varje logik.  

 

 

Figur 2: Indelning i antal efter Engströms huvudprinciper och logiker 
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lek och rekreation och samvaro med djur. Inom kategorin övrigt återfinns kommersiella 
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de idrotter som valts ut redovisas endast de som förekommer. 
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4.1.1 Prestation 

Totalt 38 kommersiella aktörer sorteras in under huvudprincipen Prestation vilka företräder 

logikerna tävling och rangordning, utmaning och uttryck. Sex av dem återfinns inom 

logiken tävling och rangordning och erbjuder turneringar eller cuper. Fördelning på idrotter 

är två vardera inom fotboll, innebandy och ishockey.  Fyra av aktörerna arrangerar enbart 

cuper och turneringar medan en aktör inom innebandy och en inom ishockey även erbjuder 

camper och spelarutveckling. Fyra av aktörerna samarbetar med ideella idrottsföreningar 

vilket gör det möjligt för dem att erbjuda föreningar att delta i cuperna. Föreningarna tar 

aktiva beslut att samarbeta med kommersiella aktörer. Tidigare nämnda rättsfall visar att 

distriktsförbunden genom att inte sanktionera turneringar har möjligheter att begränsa antalet 

kommersiella aktörer (Konkurrensverket 2011; 2016, Marknadsdomstolen 2012). Samarbetet 

mellan föreningar och kommersiella aktörer tyder på att båda parter drar nytta av det, vilket 

kan förklara förekomsten. De två återstående aktörerna har valt andra inriktningar där en aktör 

delar in lag när deltagarna kommit på plats medan den andra har en anmälan där spelare själva 

sätter ihop lag. På så sätt kringgår de kommersiella aktörerna kravet på sanktion genom 

tillfälligt ihopsatta lag. Det visar att det trots allt finns ett utrymme för kommersiell tävling 

och rangordning men kräver samtidigt en organisation som kan hantera det. Utbudet av 

kommersiella aktörer inom tävling och rangordning är begränsat. Detta kan bero på 

idrottsrörelsens omfattande tävlingsverksamhet som kommersiella aktörer inte fullt ut kan 

konkurrera med. Målgruppen inom kategorin skiljer sig åt mellan aktörer, de barn och 

ungdomar som deltar är mellan sju och tjugo år. En aktör vänder sig även till seniorer och 

oldboys/girls (oldboys är i det här fallet de som under kalenderåret fyller 33 år medan oldgirls 

under kalenderåret fyller 30).  

  

Tre kommersiella aktörer sorteras in under logiken utmaning där prestation är viktigt men 

ingen rangordning sker. Två av dessa erbjuder parkour medan en aktör erbjuder en 

hinderbana. Den kommersiella aktör som döpt sin tjänst till barnens hinderbana använder det 

populära tv-programmet Gladiatorerna i sin marknadsföring. Karaktärerna från Gladiatorerna 

är delaktiga i hinderbanan där barn mellan sju och tolv år utmanas i att klara hinderbanan till 

en kostnad av 340 kr/barn. Verksamheten finns inte på en ort utan är ett turnékoncept där tio 

orter besöks under 2016. Av de två aktörer som erbjuder parkour har en parkour som enda 

tjänst medan den andra aktören, en stor gymkedja, har parkour som träningsform för barn 

mellan fyra och elva år. Genom att erbjuda parkour för barn breddar aktören sin målgrupp och 
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priset, som varierar mellan 850 kr och 1700 kr för en termin bestående av tolv tillfällen på 

femtiofem minuter, ger ytterligare intäkter. Den andra aktören som endast erbjuder parkour 

har ett helhetskoncept och erbjuder bland annat kurser, läger och privat träning. 

Verksamheten inriktar sig mot alla nivåer men har en lägsta åldersgräns på åtta år. På 

hemsidan presenteras parkour som en tävlingsfri träningsform där ledarna individanpassar 

träningen för att barnen ska få lagom utmaning. Avgiften för en termin (hösten 2016 är 

terminen 18 veckor) är 1499 kronor.  

    

Under logiken uttryck återfinns tjugonio kommersiella aktörer som erbjuder dans och 

gymnastik för barn och ungdomar, varav arton erbjuder dans och elva erbjuder gymnastik. De 

kommersiella aktörerna inom dansen erbjuder samtliga verksamhet för alla åldrar. 

Åldersindelningen sker genom kursernas olika inriktningar och namnen på kurserna. Vanligt 

förekommande för barn är barndans men andra namn som dancekids och dance 4 kids 

används också. Barndansen kan ses som en blandning av flera danser vars målgrupp är barn 

upp till åtta år. Därefter inriktas kurserna mer mot de dansstilar som erbjuds, där utbudet 

varierar mellan aktörerna. Speciellt för dansen är att kommersiella aktörer har ett större utbud 

av danser än de danser som ingår i Danssportförbundet (Danssportförbundet 2016).  Det 

innebär att tävlingar i vissa danser arrangeras av sammanslutningar utanför idrottsrörelsen. De 

tävlingar som Danssportförbundet arrangerar har likt övriga idrotter krav på att deltagarna 

tillhör en ideell förening. Kommersiella aktörer löser detta krav genom att ha en ideell 

förening knuten till verksamheten eller genom samarbete med en ideell förening som 

dansarna kan företräda under tävlingar. Exempel på denna lösning hämtas från Danshuset i 

Helsingborg och Dansstudio Magic som har en tävlingsklubb dit de som vill tävla måste 

ansluta sig för att uppfylla villkoret om att tillhöra en ideell förening (Danshuset 2016; 

Dansstudio Magic 2016). Danssportförbundet får på detta sätt en viss kontroll över den 

verksamhet som kommersiella aktörer bedriver genom att de kontrollerar de tävlingar som 

genomförs. De kommersiella aktörerna hyr eller äger lokalerna vilket gör att de själva kan 

påverka lokalens utseende och anpassa dem efter behov. Kursernas nivåindelning gör att 

verksamheten är tillgänglig för alla. Kostnaden kan ses som en begränsning av målgruppen då 

priset för det som kan sorteras in under barndans varierar från cirka 900 kronor för det 

billigaste till 1940 kronor per termin (mellan tio och tretton tillfällen erbjuds). Kommersiella 

aktörer inom dans kan själva styra över priset och det finns inga krav på att alla ska kunna 

delta. Upplevelsen och upplevd kvalité är viktiga förutsättningar för de kommersiella 
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aktörernas överlevnad vilket märks på hemsidorna. Aktörerna presenterar både innehållet i 

kurser och ledare för kurserna på hemsidorna, och detta används för att sälja in utbudet. 

Ledarnas och deras meriter presenteras av de flesta kommersiella aktörer, vilket förväntas 

motivera deltagande då ledarna ofta varit framgångsrika själva eller har gedigna utbildningar 

eller tävlingsframgångar (Nerikes dansinstitut 2016; Dansstudio Magic 2016; Danshuset 

2016). Ledarna och deras utbildningsnivå används på detta sätt för att marknadsföra 

produkten genom att stå som garant för att verksamheten är bra och antas motivera priset.   

 

Kommersiella aktörer som erbjuder gymnastik kan delas in i två grupper. En grupp har fler 

tjänster och en bredare målgrupp där speciella inriktningar som barngymnastik är en av 

tjänsterna som erbjuds. Den andra gruppen har verksamhet som endast riktar in sig på 

gymnastik för barn och ungdomar. Det som erbjuds är barngymnastik eller barngympa även 

om andra mer fantasifulla namn som Aktiv Kidz förekommer (Aktiv hälsocenter i Finspång 

2016). De kommersiella aktörer som granskats inom gymnastiken har en inriktning på barn 

från tidig ålder. Av de elva aktörer som förekommer är det endast två stycken som har 

verksamhet för lite äldre barn samt erbjuder träning mer än en gång per vecka. De övriga 

försöker påverka barnen att bli mer delaktiga i hälsotrenden genom att använda behovet av 

rörelse för barnen som motivering att delta. Bland annat Minigymnasterna motiverar 

verksamheten genom följande:  

 

Forskning visar på att barn som är fysiskt aktiva har en mer positiv självuppfattning än 

barn som är fysiskt inaktiva. Barn som är aktiva och rör sig mycket ges tillfälle att 

känna på och undersöka sin omgivning. Därför borde det vara viktigt att ha många 

olika rörelseaktiviteter för barn redan i 3-6-årsåldern. De får också många sinnliga 

erfarenheter samtidigt som språk och begrepp utvecklas (Minigymnasterna 2016).  

 

Även om de andra aktörerna inte motiverar verksamheten genom att hänvisa till forskning 

sätter även de rörelser och motorisk utveckling i centrum för de minsta barnen (Actic 

barngympa 2016; Ministuds 2016). Tävlingsmomentet lämnas utanför men kan förekomma i 

form av uppvisning, där barnens ålder bestämmer förutsättningarna. Det förekommer dock två 

undantag inom gymnastiken: ett företag från tolv år och uppåt erbjuder sex flickor att ingå i 

en elitgrupp. Träningen för elitgruppen bedrivs flera dagar i veckan och kräver disciplin och 

även egen träning utanför ordinarie verksamhet (Leas gymnastik 2016). Det andra företaget 
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har likt tidigare exempel från danssporten en ideell förening som de samarbetar med vilket 

gör att de kan erbjuda tävlingsverksamhet (Mevalin 2016).  

 

4.1.2 Träning 

Inom huvudprincipen Träning förekommer samtliga kommersiella aktörer inom logiken 

färdighetsträning. Totalt har jag funnit 77 kommersiella företag som går att placera inom 

logiken. De kommersiella aktörerna är fördelade på 25 inom fotboll, 5 inom innebandy, 23 

inom ishockey och 16 inom tennis. Det förekommer också 8 kommersiella aktörer som 

erbjuder campverksamhet där deltagarna antingen väljer idrott vid anmälan eller deltar i det 

blandade utbud av idrotter som förekommer under campen. Campen är en återkommande 

aktivitet som erbjuds av de kommersiella aktörerna. Gemensamt för samtliga camper är 

individuell anmälan oavsett om det är individuell- eller lagidrott. Campdeltagare kan således 

komma från olika lag och städer och då inga återkommande lag förekommer under campen 

sätts individens utveckling i fokus. Med undantag för kommersiella aktörer inom tennis, 

förekommer lite terminsverksamhet och kommersiella aktörer erbjuder främst sin verksamhet 

under skollov och helger. Detta kan bero på de uppehåll som görs från ordinarie 

föreningsverksamhet under framför allt sommarlov vilket öppnar upp för kommersiell 

verksamhet då både anläggningar och utövare finns tillgängliga. Tennisen erbjuder 

verksamhet fördelad på hela året där individuell träning erbjuds oavsett ålder och nivå. Good 

to Great Tennis Academy är en kommersiell aktör inom tennis som skiljer sig från övriga 

aktörer. Tre tidigare svenska världsspelare har tillsammans startat ett företag med en tydlig 

elitinriktning vilket märks när de presenterar verksamheten på hemsidan. Bland annat 

beskrivs programmen de erbjuder som: ” för Dig som satsar fullt ut på tennis”. Akademin har 

nyligen fått klart med byggandet av en egen tennisanläggning vilket förbättrar 

förutsättningarna (Good to Great 2016a, 2016b).  

 

De kommersiella aktörer som erbjuder flera idrotter under en camp förekommer för barn och 

ungdomar i åldrarna sex till sexton år. Vissa aktörer har camper med övernattning vilket 

kräver att deltagarna är något äldre än sex år. Vanligt förekommande idrotter är basket, dans, 

gymnastik, friidrott och fotboll men vissa aktörer erbjuder så många som arton idrotter som 

deltagarna kan välja på (Stadium Sports Camp 2016). Samtliga kommersiella aktörer har 

camperna förlagda under sommarlovet men det kan variera hur många camper som 
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arrangeras. Vissa aktörer satsar allt under en vecka, medan andra har så många deltagare att 

de kan arrangera camper under flera veckor. Camperna sägs utveckla deltagarnas förmågor i 

de olika idrotterna, men det som oftare lyfts fram som målsättning är glädjen, social samvaro 

och att erbjuda ”den bästa sommaren”. Det går därför att argumentera för att denna typ av 

camper bidrar med andra delar än just de idrottsliga. Sports Heart är det företag som lyfter 

fram dessa värden tydligast, verksamheten beskrivs på hemsidan enligt:  

 

Sports Heart vill stärka barn och ungdomars självkänsla, bidra till bättre hälsa, skapa 

glädje och respekt. Ledarna arbetar med inkluderande ledarskap. Vårt fokus är hälsa, 

integration, gemenskap och tillgänglighet. Genom idrotten vill vi öppna en arena dit 

alla välkomnas med ett hjärta som slår för framtiden (Sports Heart 2016). 

 

Samtidigt har inte alla föräldrar råd att skicka iväg sina barn eller ungdomar något som talar 

för att endast vissa målgrupper kan delta. Priserna varierar från 2300 kronor upp till 5500 

kronor för en veckas läger.  

 

De kommersiella aktörer som specialiserat sig på fotboll, innebandy och ishockey erbjuder 

alla spelarutveckling genom till exempel privatträning, camper, clinics eller föreläsningar. 

Genomgående för aktörerna är att de förmedlar kunskap som de menar att de ideella 

föreningarna inte alltid själva kan förmedla. Några kommersiella aktörer har valt att 

specialisera sig på delar av idrotterna där till exempel skridskoåkning eller tillslaget i fotboll 

är specialiteten (Glader Powerskating 2016; Tillslag 2016). Det finns också en antal 

kommersiella aktörer som specialiserat sig på målvaktspositionerna, ibland genom att bara ha 

verksamhet för målvakter medan andra gör indelningar under camperna. Det kan vara tidigare 

elitmålvakter som genom ett företag erbjuder sig att hjälpa spelare eller föreningar med 

målvaktsspelet (BB-goalie Academy 2016; Målvaktsskola John Alvbåge 2016). Erfarenhet av 

elitspel är vanligare inom målvaktsspelet men förekommer även hos de kommersiella aktörer 

som har verksamhet för utespelare. Erfarenheten lyfts fram som något positivt då det innebär 

att ledarna vet vad som förväntas av spelarna för att nå den högsta nivån. Detta ses som ett 

mål av många kommersiella aktörer, tydligast exempel visar ishockeyn där de menar att de 

hjälper spelarna att utveckla sitt ishockeyspelande. Vissa aktörer inom ishockeyn erbjuder 

camper där elitinslagen är ännu tydligare, exempelvis ordnar en aktör tryout-matcher till olika 

college i USA (College Hockey camp 2016). Inom ishockeyn förekommer också selected-
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camper vilket innebär att deltagarna bjuds in till camperna. Ett av företagen beskriver sin 

camp som:  

 

PROSPECT CAMP är en "Riktad Hockey Camp för Utvalda Talanger" tränade av 

Specialiserade Topptränare och erbjuder nyskapande, individuell specialinstruktion för 

morgondagens Elitspelare. Företagets namn syftar till lovande men ej färdigutvecklade 

spelare mellan 10-17 års ålder som är scoutade och identifierade under en längre tid 

(Prospect Camp 2016). 

 

Exemplet ovan visar hur kommersiella aktörer försöker motivera deltagandet genom att 

använda topptränare. Tränarna har som tidigare nämnts ofta egna erfarenheter som spelare 

eller egna utbildningar, inte sällan genomförda inom förbundens regi. När ledarna presenteras 

på hemsidorna lyfts utbildning, tidigare meriter och nuvarande befattningar fram. Det är inte 

ovanligt att ledarna har ledaruppdrag i ideella föreningar samtidigt. Kommersiell verksamhet 

blir ett sätt för ledare att då föreningsverksamheten tar uppehåll kunna fortsätta sina 

ledaruppdrag och kanske få bättre betalt. Campverksamhet blir ett sätt för ishockeyn att 

erbjuda bra verksamhet för spelare som ”brinner” för ishockeyn. Målgruppen för 

verksamheten är spelare som vill satsa lite extra på ishockey och som har råd att anlita 

kommersiella aktörer. Eftersom mycket verksamhet är förlagd utanför ordinarie 

ishockeysäsong blir kommersiell verksamhet ett sätt att förlänga säsongen, vilket kan utgöra 

ett hinder för deltagare att utöva andra idrotter.  

 

Inom innebandyn finns ett fåtal kommersiella aktörer jämfört med fotboll, ishockey och 

tennis. Av de fem som förekommer i kartläggningen har fyra campverksamhet medan en 

aktör inriktar sig på att erbjuda individuell träning eller lagträning där tränare hyrs ut. De 

kommersiella aktörer som bedriver campverksamhet har i samtliga fall camper under 

sommaren. Däremot är det bara en aktör som har annan form av spelarutveckling där de 

förutom camper erbjuder ledarutbildningar, spelarutbildningar och turneringar. De har två 

inriktningar på camper och turneringar där en inriktning är för alla medan den andra är så 

kallad selected, vilket innebär att de bjuder in deltagare till både camper och turneringar. 

Enligt hemsidan görs urvalet med hjälp av talangscouter vilka ska ta ut de innebandyspelare 

som i sin åldersgrupp är långt fram i utvecklingen (Innebandyakademin 2016). Aktören har 

tagit fram ett eget koncept när det gäller träning vilket inte är ovanligt för kommersiella 
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aktörer i kartläggningen. I det här fallet heter konceptet KeyFloorball och presenteras enligt 

nedan:  

 

KeyFloorball är av många ansedd som den bästa teknik och talangutvecklingsmodellen 

som finns på marknaden och enligt flera spelare som prövat den, bidragit till att de nått 

långt i sin innebandykarriär. Modellen innehåller både teknikövningar och 

spelövningar för både målvakter och utespelare (Innebandyakademin Keyfloorball 

2016). 

 

Konceptet används till att sälja in verksamheten genom att trycka på att det är den bästa 

talangutvecklingsmodellen. Målgruppen för modellen blir spelare som vill nå långt i sin 

innebandykarriär. 

 

Kommersiell verksamhet inom innebandyn har stora likheter med kommersiell verksamhet 

inom både ishockeyn och fotbollen. Ledarna och konceptet får en viktig roll när verksamheten 

säljs in och det förekommer tidigare landslagsspelare och meriterade ledare i verksamheten. 

Camperna under sommaren är placerade utanför säsongen vilket likt ishockeyn kan hindra 

deltagande i andra idrotter, samtidigt blir camperna ett sätt att bredda sitt innebandykunnande. 

Åldersindelning gäller mellan sju och sjutton år beroende på företag och om campen erbjuder 

övernattning. 

 

Kommersiella aktörer inom fotboll har spelarutveckling i fokus genom privata träningar, 

camper och spelar- och ledarutbildningar. Lite speciellt för fotbollen är de internationella 

klubbar som bedriver campverksamhet i Sverige, exempelvis kommer tränare från Liverpool 

och Real Madrid för att hålla i träningar (Coachen events 2016; International Academy 

Scandinavia 2016). Barn- och ungdomsfotbollens uppehåll under sommaren skapar utrymme 

för kommersiella aktörer att arrangera sina camper när både plantider och spelare är 

tillgängliga. Samtidigt finns ett visst utrymme för kommersiell verksamhet även under 

säsongen men då genom träning individuellt eller i mindre grupper eller när föreningarna tar 

hjälp av kommersiella aktörer i något de själva saknar kompetens inom.  
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4.1.3 Upplevelse 

Inom huvudprincipen Upplevelse förekommer kommersiella aktörer inom logikerna lek och 

rekreation och samvaro med djur. Inom logiken lek och rekreation förekommer fem 

aktörer som bedriver idrottskola för yngre barn två till sju år. I idrottsskolorna är det glädjen 

som står i centrum och de olika idrotterna testas under lekfulla former. Rörelsen, leken och 

glädjen används för att motivera och därmed skapa ett intresse för idrott och motion. 

Idrottsskolorna kan därför vara ett första steg till en hälsosam livsstil. Ett exempel på hur en 

aktör ser sin verksamhet som ett komplement till idrottsspecifik träning är: 

 

Tanken bakom Trolliz Idrottsskola är att barnen ska få möjlighet att prova på olika 

idrotter i en positiv och trygg atmosfär. Förhoppningen är att de utvecklas under tiden 

hos oss och hittar en idrott som de vill fortsätta med senare (Barngymnastik Stockholm 

2016). 

 

Inom logiken samvaro med djur, som i denna studie innefattar sexton kommersiella aktörer 

inom ridsport, är den inriktning som kräver störst investeringar. Innan det går att bedriva 

verksamhet måste både hästar och lämpliga lokaler finnas tillgängliga. Djuren kräver 

omvårdnad dygnet runt och lokalerna kostar pengar även när det inte bedrivs någon 

verksamhet. Kommersiella aktörer inom ridsporten blir således beroende av regelbunden 

verksamhet. Den verksamhet som erbjuds är till exempel privatträningar, ridskola, ridläger, 

kortare och längre kurser och prova på kurser, vilka kan delas in efter ålder och nivå om det 

behövs. De kommersiella aktörerna skiljer sig något åt ifråga om inriktning såsom dressyr, 

westernridning och hoppning. En av aktörerna erbjuder lyxridskola som innebär ridning på en 

speciell hästras (Fors gård 2016). Ambitionsnivån blir avgörande för hur ofta och vilka kurser 

man vill gå. För de som är intresserade erbjuder några av de kommersiella aktörerna 

tävlingsverksamhet genom samarbete med ideella föreningar.         

  

4.1.4 Övrigt 

I kategorin Övrigt finns kommersiella aktörer som inte direkt erbjuder idrottslig verksamhet 

utan har andra funktioner som är inriktade på barn- och ungdomsidrott. I kategorin finns 

researrangörer, företag som säljer speciella träningsmetoder och internetbaserade analys- och 

träningsverktyg. Lite speciella är de aktörer som genom samarbeten med 
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specialidrottsförbund försöker öka publiciteten för barn- och ungdomsidrotten genom att 

sända matcher live via internet, eller genom att samla all ungdomsfotboll i landet på en 

gemensam internetsida (Live Sport Arena 2016; Kompisligan 2016). En annan aktör erbjuder 

hjälp med administration av fotbollsföreningar, de har dessutom agentverksamhet och 

akademiverksamhet i Sverige och Nigeria. Akademin i Sverige är en ideell förening och 

deltar i seriespel arrangerat av Stockholms fotbollsförbund. Exemplet visar att ideella 

föreningar kan köpa tjänster som administration och träning av kommersiella aktörer (Nordic 

Football 2016). 

 

4.1.5 Tendenser över tid 

Genom att använda kartläggningen och identifiera året när de kommersiella aktörerna 

registrerades ges en bild av hur antalet aktörer förändrats under perioden 1971-2015. Antalet 

aktörer vars registreringsdatum gick att härleda var 136 stycken.   

 

 

Figur 3: Registreringsår av kommersiella aktörer som ingår i kartläggningen 

 

Den första kommersiella aktören startade sin verksamhet redan 1971. De följande tjugo åren 

registrerades ett drygt tjugotal företag fram till 1995. Därför redovisas dessa i en tidsperiod. 

Trenden visar att antalet nyregistrerade kommersiella aktörer därefter ökar, varför jag valt att 

dela in perioden i 5-årsintervaller. Den procentuella ökningen mellan perioderna 1996-2000 

och 2001-2005 motsvarar en ökning på 70 procent, mellan 2001-2005 och 2006-2010 var 

ökningen 41 procent. Den senaste 5-årsperioden var ökningen markant då drygt 60 företag 
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registrerades vilket motsvarande en ökning med 154 procent jämfört perioden 2006-2010. I 

kartläggningen ingår fyra företag som registrerades 2016 men dessa redovisas inte här 

eftersom året inte är slut.  

 

Nedan redovisas två diagram där de kommersiella aktörerna delats in efter sina huvudsakliga 

idrotter. De aktörer som har en verksamhet där flera idrotter erbjuds redovisas i en egen 

kategori. Diagrammens syfte är att ge en bild av när de kommersiella aktörerna från 

kartläggningen etablerade sig inom de olika idrotterna.  

 

 

Figur 4: Antal nyregistrerade kommersiella aktörer 1971-2005. 

 

 

Figur 5: Antal nyregistrerade kommersiella aktörer 2006-2015. 

 

Diagrammen visar att antalet nyregistrerade kommersiella aktörer ökat efter 2006 i alla 

idrotter utom ridsport och gymnastik. Företrädarna för specialidrottsförbunden förutspådde ett 
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ökat antal kommersiella aktörer i framtiden. Tendenser hämtade från kartläggningen visar att 

antalet nyregistrerade kommersiella aktörer ökat sett över tid.  

 

4.2 Specialidrottsförbundens inställning till kommersiella aktörer 

Specialidrottsförbundens inställning till kommersiella aktörer påverkas av utbudet av 

kommersiella aktörerna inom de olika idrotterna. Basketförbundet har inte märkt av några 

aktörer som enbart erbjuder basket i Sverige, däremot förekommer kommersiella aktörer 

utomlands. I Sverige förekommer kommersiell basket som en av fler idrotter som kan väljas 

under en camp eller i form av bollskolor för yngre barn, vilket bekräftas i kartläggningen. 

Basketförbundets inställning till kommersiella aktörer är försiktigt positiv eller likgiltig vilket 

påverkas av att konkurrerande verksamhet saknas. De bollskolor som erbjuder basket anses 

snarare kunna locka nya utövare till basketföreningarna. 

 

Övriga specialidrottsförbund har mer kommersiell verksamhet att förhålla sig till vilket tyder 

på att det finns en efterfrågan på de tjänster som kommersiella aktörer erbjuder. Möjliga 

luckor hos de ideella föreningarna kan utnyttjas av kommersiella aktörer. Tennisförbundet 

menar att en sådan lucka kan uppstå genom att föreningarna inte kan erbjuda den 

träningsmängd som vissa efterfrågar. Detta kan bero på att de ideella föreningarna har 

anläggningsbrist och således inte kan erbjuda den elitsatsning som efterfrågas. 

Gymnastikförbundet är också inne på samma linje där hall- och ledarbristen och möjligheten 

att erbjuda anpassad verksamhet öppnar upp för kommersiella aktörer och ger dem en roll att 

fylla.  

 

Kommersiella aktörer innefattas inte av de gemensamma rekommendationer som tagits fram 

av idrottsrörelsen. De styr själva över sin verksamet så länge de följer samhällets lagar och 

regler. Fotbollsförbundet uttrycker att verksamheten inom förbundet utgår från forskning och 

samlad erfarenhet. Fotbollsförbundets verksamhet får en kvalitetssäkring som är viktig att 

bevara genom att behålla kontrollen över fotbollen. Detta görs bland annat genom 

tävlingssystemet och utbildning av ledare, funktionärer och domare. Risken med en ökad 

kommersialisering är inte aktörerna i sig utan bristande möjlighet att påverka verksamheten. 

Innebandyförbundet för ett liknande resonemang angående kommersiella aktörer. De menar 

att kommersiella aktörer kan välja inriktningar på verksamheten som inte följer förbundets 
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värderingar. Ett exempel är kommersiella aktörer som väljer ut deltagare till sin verksamhet 

vilket gör att alla inte får delta: 

 

Dom är ju mer eller mindre fria att göra vad de vill så klart, sen kan vi på olika sätt 

styra, rekommendera och sätta upp regler. Samtidigt blir det svårt att påverka dem 

kopplat till värderingarna. 

 

Föräldrar kan ha svårt att veta skillnaden mellan kommersiella aktörer och ideella föreningar 

alternativt anse att det inte spelar någon roll. Otydlighet om vem som är arrangör är något 

som ishockeyförbundet tar upp under intervjun. De menar att företagsnamn och symboler kan 

vilseleda de som inte är tillräckligt insatta eller inte bryr sig vilken typ av aktivitet barnen 

deltar i. Ishockeyn är den idrott som uttrycker sig mest ifrågasättande till kommersiella 

aktörer:  

 

Konkurrerande verksamhet är det ju inte riktigt, inte konkurrerande i den mån att vi är 

sådär vansinnigt rädda att det ska konkurrera ut oss eller konkurrera ut våra 

föreningars verksamhet, men vi har svårt att se värdet i det. Vi tycker det räcker med 

föreningarnas verksamhet, andra idrotter och egen övning. 

 

Samtidigt finns en efterfrågan på mer ishockey. Kommersiella aktörer har sett en potentiell 

marknad liknande den som finns i Nordamerika där föräldrar är beredda att betala stora 

summor för sina barns deltagande. Förbundet uttrycker att ishockeyn riskerar att bli en året 

runt-idrott genom kommersiell verksamhet vilket hindrar deltagande i andra aktiviteter, något 

förbundet tycker är viktigt. Samtidigt är det föräldrarna och barnens beslut hur mycket av en 

idrott man vill utöva. Om inte föreningarna möter efterfrågan finns det kommersiella aktörer 

som gör det, vilket gör det möjligt att ändå träna riktigt mycket inom en idrott.  

 

Danssportförbundets uttrycker en viss oro över att inte kunna påverka den kommersiella 

verksamheten. Samtidigt som de menar att det finns möjligheter att påverka på ett indirekt sätt 

genom att tävlingsdansare måste tillhöra en ideell förening för att få tävla. Den kontroll som 

förbunden verkar eftersträva är kopplad till att kommersiell verksamhet kan vara dålig eller 

bedrivas på fel sätt vilket kan orsaka avhopp från idrotten. Flera förbund är samtidigt tydliga 

med att det finns bra kommersiell verksamhet också. Danssportförbundet är likt andra 
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förbund inne på att kommersiella aktörer är en del av idrotten idag och att man därför måste 

förhålla sig till dem. Samtidigt finns konkurrensen där på något sätt:  

 

Det är klart att det blir konkurrens på ett sätt, vi ser ju gärna att alla som håller på med 

dans i Sverige tillhör Danssportförbundet och är med i en förening. Vi tror ju på det 

konceptet, men det är ju också så att ju fler som håller på med dans i Sverige desto 

bättre för vår del, det marknadsför.   

 

Danssportförbundets förutsättningar där endast vissa danser företräds av förbundet ger andra 

förutsättningar för de kommersiella aktörerna. Kommersiella aktörer har riktat in sig på fler 

dansstilar vilket ger dem konkurrensfördelar gentemot ideella föreningar. De går således att 

tänka sig de ideella föreningarna inom danssportförbundet som en svagare aktör än de 

kommersiella företag som erbjuder danser inom förbundet. Samtidigt som tävlingarna tvingar 

de kommersiella aktörerna att följa förbundets riktlinjer i samband med tävlingar, vilket 

påverkar ställningen mellan kommersiella aktörer och danssportförbundet. 

Specialidrottsförbundets organiserande av tävlingar blir ett sätt att cementera en roll på 

marknaden för dans samtidigt som det finns andra organisationer som organiserar tävlingar 

inom danser utanför förbundets verksamhet.  

 

Inom ridsporten finns många kommersiella aktörer vilket gör att samarbeten mellan det 

ideella och kommersiella är en förutsättning för verksamheten. Förhållandena mellan vad som 

är ideellt och vad som är kommersiellt blir komplext.  

 

Ja det är så komplext för det är privata intressen i alla delar vi jobbar med och vi 

samarbetar jättemycket och det finns ju renodlat privat, helt privata intressen till den 

helt ideella föreningen som har knappt någon anställd. Liksom så brett är spektrat och 

den här helt ideella föreningen samarbetar till 100 % kan jag nog säga till alla 

föreningar har någon tränare eller flera personer knutna till sig som är där och jobbar i 

sin egen firma. 

 

Ridsportförbundets uppgift blir att se till att samarbeten fungerar mellan ideellt och 

kommersiellt och att värna ridsporten och människorna i den. Samtidigt företräder förbundet 

den ideella idrotten och uppgiften blir att uppmana och stötta de ideella föreningar som finns 
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så att så många som möjligt kan delta i ridsporten. De medger att det finns ”vissa skav” 

mellan ideellt och kommersiellt till exempel förutfattade meningar som att all kommersiell 

verksamhet gör ägarna rika.      

 

4.2.1 Kommersialiseringens negativa konsekvenser 

En negativ konsekvens som flera förbund lyfter fram är att kommersiella aktörer riskerar göra 

idrotten dyrare. De kommersiella aktörerna har högre kostnader eftersom de har avlönade 

ledare och högre kostnader för anläggningar. De har heller inte möjlighet att få de bidrag som 

idrottsrörelsen kan få. De kommersiella aktörernas verksamhet kan bli för dyr för alla att delta 

i. Kommersiella aktörer kan också välja att rikta in sig på speciellt lönsamma 

marknadssegment vilket också utesluter deltagare. Även verksamhet där utvalda talangfulla 

deltagare hindrar allas deltagande. Ideella föreningar som inte tidigare betalat sina ledare kan 

tvingas göra det för att behålla tillgången till kompetenta ledare. Detta kan göra att även 

avgifterna för deltagande i ideell verksamhet ökar. Vetskapen att folk är beredda att betala 

kan minska viljan att arbeta ideellt, vilket gäller alla former av ideellt engagemang. 

 

Vissa kommersiella aktörer erbjuder verksamhet för yngre åldersgrupper och saknar sedan 

verksamhet när barnen blivit äldre. Finns intresset att fortsätta med till exempel gymnastik 

kan en ideell förening vara enda alternativet. Det kan medföra en förväntan på ideellt 

engagemang som man inte upplevt i kommersiell verksamhet, något som kan upplevas som 

ett krav. Ridsportförbundet tar upp en möjlig konflikt mellan kommersiell och ideell som 

bottnar i den personliga inställningen till kommersiella aktörer. Det kan till exempel röra sig 

om inställningar att alla kommersiella aktörer går med vinst.  

 

Ett gemensamt problem som lyfts fram är den bristande möjligheten att påverka kommersiella 

aktörer. Innebandy-, fotboll- och ishockeyförbundet utrycker samtliga en viss oro för att vissa 

aktörer saknar kunskap för den typ av verksamhet de bedriver. Även gymnastikförbundet 

uttrycker oro kring säkerhetsaspekten vid ”fria rotationer” där förbundet har hårda krav vid 

genomförande. Innebandy- och fotbollsförbundet menar att kommersiella aktörer ibland 

bedriver verksamhet de själva valt bort. Till exempel har innebandyförbundet tagit beslut att 

inte spela SM för klubblag innan man fyller 16 år. En kommersiell aktör går emot detta 

genom att arrangera en turnering för 13-åringar vilket kan ses som ett försök att arrangera ett 
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inofficiellt SM. Ishockeyförbundet pekar på en viss problematik när utövare tvingas välja 

mellan kommersiell och ideell verksamhet när till exempel föreningar och kommersiella 

aktörer har arrangemang samtidigt. 

 

I intervjuerna med innebandy- och ishockeyförbundet framkommer otydligheten om vad som 

är kommersiell och ideell verksamhet som ett problem. Det finns en risk att föräldrar blandar 

ihop kommersiell och ideell verksamhet. Det kan innebära att dåliga erfarenheter drabbar alla 

aktörer. Speciellt för ishockeyn är att en stor del av den kommersiella verksamheten är 

förlagd utanför ordinarie föreningssäsong. Det finns risk att kommersiell verksamhet 

förlänger säsongen och gör ishockeyn till en året runt-idrott. Vissa föräldrar tror att det krävs 

intensiv träning året runt och ser därför kommersiell verksamhet på sommaren som en 

förutsättning för att bli en bra ishockeyspelare. Intensiv träning året om kan anses tvinga fram 

en tidig specialisering. 

 

4.2.2 Kommersialiseringens positiva konsekvenser 

Flera specialidrottsförbund menar att konkurrens från kommersiella aktörer kan vara positivt 

då det tvingar förbunden och ideella föreningar att se över sin verksamhet. Det kan resultera i 

nuvarande strukturer utmanas och leda till en förbättrad föreningsidrott. Gymnastikförbundet 

uttrycker det enligt följande: 

 

Om det kommer in aktörer med andra perspektiv på saker och ting så berikar det ju vår 

verksamhet och får oss att förstå, men okej här behöver vi göra någonting annat, här 

finns det ett behov för barnen som våra föreningar inte täcker.   

 

Ett breddat utbud lyfts fram som en positiv konsekvens av flera förbund där förbundens 

föreningsverksamhet kompletteras av kommersiella aktörer. Exempel från tennisen är 

akademier för de som vill träna mer än föreningarna kan erbjuda. Basket- och 

fotbollsförbundet menar att kommersiella aktörer ger möjlighet till träning utanför säsong 

(under sommaren). Kommersiella aktörer kan både erbjuda verksamhet som saknas inom de 

ideella föreningarna samt ge en ökad möjlighet för fler att delta då ideella föreningar ibland 

har kö. 
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Kommersiella aktörer kan vara snabbare att plocka upp trender i samhället och inom idrotten. 

Förbunden kan sedan ta efter de trender som är framgångsrika för kommersiella aktörer. I den 

mån samarbeten förekommer ges förbunden och ideella föreningar möjlighet att dra nytta av 

kompetens som finns utanför idrottsrörelsen. Fotbollsförbundet lyfter fram samarbete med 

kommersiella aktörer som ett sätt att tillföra kapital för att utveckla fotbollen inom förbundet. 

Gymnastikförbundet tar upp ett samarbete där förbundet får möjlighet att använda en känd 

seriefigur. Även danssportförbundet lyfter fram samarbeten med kommersiella aktörer som 

något positivt. Samarbeten mellan kommersiella och ideella aktörer ger möjlighet för fler att 

tävla. Fler aktörer ger mer marknadsföring för idrotten vilket kan öka intresset och locka fler 

utövare.   

 

Tillgången till anläggningar är något kommersiella aktörer på olika sätt kan förbättra, till 

exempel genom att bygga egna som ideella föreningar sedan kan hyra in sig i. Med egna 

anläggningar har de kommersiella aktörerna möjlighet att anpassa lokalerna efter behov. 

Dessutom styr de själva över öppettider vilket kan göra idrotten mer tillgänglig. Kommersiell 

verksamhet kan göra att duktiga personer kan arbeta heltid med idrott och att deras kunskap 

finns tillgänglig.  

 

Gymnastikförbundet menar att brister i kommersiell verksamhet kan lyfta fram styrkor inom 

idrottsrörelsen. Till exempel kan det öka förståelsen för kravet på ideellt arbete genom att det 

medför lägre kostnader.  

 

4.3 Framtiden 

Den sista frågan i intervjuguiden handlade om framtiden för kommersiella aktörer inom de 

olika idrotterna. Hur specialidrottsförbunden tror att antalet kommersiella aktörer kommer 

förändras de närmaste 10 åren. De flesta förbunden trodde att den kommersiella verksamheten 

skulle öka. Gymnastikförbundet motiverade sitt svar med att många idag är beredda att lägga 

mer pengar på träning vilket ger ett ökat utrymme för kommersiella aktörer. De menar också 

att trender i samhället, som att allt ska gå snabbt och vara on-demand (alltså tillgängligt när 

man själv vill), kan öka efterfrågan på kommersiell idrott. Samtidigt slår de fast att 

föreningsverksamheten kommer fortsätta vara efterfrågad. Ishockeyförbundet tror att den 

kommersiella verksamheten kommer öka och likna den situation som finns i Nordamerika där 
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de kommersiella aktörerna är en naturlig del av ishockeyn. Fotbollsförbundets representant 

tror att det blir fler privata aktörer på marknaden, framförallt inom sommarfotbollsskolor och 

camper/lägerverksamhet. Danssportförbundets representant tror att antalet dansstilar inom 

förbundet kommer öka och att dansandet kommer öka. Det medför både nya kommersiella 

och ideella aktörer. Innebandyförbundet är förvånad över det få antalet kommersiella aktörer 

inom innebandy i nuläget. De uttalar sig inte om hur antalet kommersiella aktörer kommer 

förändras över tid. Däremot lyfter det fram att det är viktigt att idrottsrörelsen och innebandyn 

försöker hålla nere avgifterna för att kunna erbjuda alla att vara med. 

 

5. Diskussion och slutsats 

5.1 Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka förekomsten av kommersiella aktörer inom barn- och 

ungdomsidrotten i Sverige utifrån inriktningar och målgrupper. Syftet var även att undersöka 

ett antal specialidrottsförbundens inställning till kommersiella aktörer. Både kartläggningen 

och intervjuerna visar att kommersiella aktörer förekommer inom de åtta utvalda idrotterna 

(basket, danssport, fotboll, gymnastik, innebandy, ishockey, ridsport, tennis). Dock finns 

skillnader gällande inriktningar, målgrupper samt antal verksamma kommersiella aktörer.  

 

Engströms logiker (2010) utgör grunden i kategoriseringen av de kommersiella aktörerna. 

Logikerna täcker de flesta inriktningar av kommersiella aktörer. Vissa aktörer var svåra att 

kategorisera, dels de som inte erbjöd idrott och dels de som inte riktar sig mot privatpersoner 

utan samhälleliga organisationer likt stat och kommun. Vissa kommersiella aktörer kan 

sorteras in under flera logiker men varje aktör redovisas endast under en logik. Ett exempel är 

Innebandyakademin som erbjuder både turneringar och camper vilket gör att de passar i båda 

huvudprinciperna prestation och träning. Innebandyakademin har placerats i logiken 

färdighetsträning under huvudprincipen träning eftersom den individuella spelarutvecklingen 

ansågs vara i fokus. 

 

Basket är den idrott som särskiljer sig genom att inga kommersiella aktörer enbart erbjuder 

basket. Varför det är så är förvånande eftersom kommersiella aktörer förekommer utomlands. 

Beror detta på att det saknas personer med basketkunnande som har möjlighet att driva 
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kommersiell verksamhet eller är marknaden för liten, det vill säga är för få basketspelare 

intresserade av kommersiell verksamhet?  

 

De kommersiella aktörer som finns inom fotboll, innebandy och ishockey liknar varandra. 

Verksamheterna har om inte en elitförberedande inriktning så i alla fall fokus på 

spelarutveckling. Denna typ av verksamhet riktar sig mot individen och blir ett sätt att visa att 

man är framgångsrik då man tränar extra vid sidan av den ideella föreningsverksamheten. Den 

ökade viljan att uppfylla sina individuella idrottsliga mål kan kopplas till den ökade 

individualiseringen i samhället (Bjereld, Demker & Ekengren 2005). Inom fotboll och 

ishockey förekommer både utländska och svenska kommersiella aktörer som erbjuder ökade 

chanser att få spela utomlands. Globaliseringen kan antas ha en roll i detta, dels genom att 

idrottare från Sverige är intressanta som utövare för internationella klubbar. Dels genom att 

utövare i Sverige genom att få en större inblick i internationell idrott ökat viljan att tillhöra ett 

internationellt storlag (Fundberg 2009). Att man dessutom kan få bra betalt gör drömmen än 

mer intressant. Är man duktig inom en idrott ökar möjligheten att delta i någon stor 

internationell tävling som VM eller OS. Kommersiella aktörer erbjuder verksamhet som de 

menar ökar möjligheterna att bli elitidrottare. Ishockeyförbundet uttrycker oro för den 

kommersiella verksamheten som är förlagd under sommaren. De menar att ishockeyn riskerar 

bli en året runt-idrott vilket kan tvinga fram en tidig specialisering. Tidigare forskning har 

visat att intensiv träning från tidig ålder inom en idrott kan leda till förslitningsskador 

(Wiersma 2000; Ferguson & Stern 2014). Den verksamhet som har tydligast elitinriktning är 

de kommersiella aktörer som själva väljer ut sina deltagare vilka anses vara speciellt 

talangfulla. Både innebandy- och ishockeyförbundet liknar denna verksamhet vid selektering 

vilket har kritiserats när det sker inom idrottsrörelsen (Peterson 2011; Sundqvist 2013).  

 

Den campverksamhet som förekommer med övernattning innebär intensiv träning där syftet 

är att bli en bättre idrottare. Övernattningarna skapar gemenskap och social samvaro vilket 

också är viktiga värden för samhället, samtidigt exkluderas de som inte deltar. Flera förbund 

uttrycker oro kring att kommersiella aktörer riskerar fördyra idrotten vilket är en orsak till 

segregering. Detta är något som bekräftas av tidigare forskning (Coakley & Pike 2014). 

 

Kommersiella aktörer inom gymnastiken motiverar verksamheten genom att främja folkhälsa. 

En liknande inriktning har de kommersiella aktörer som erbjuder idrottsskola eller bollek. 
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Verksamheterna har en inriktning mot rörelse, glädje och grundläggande motorik samt att lära 

sig idrotter under lekfulla former. Detta kan ses som organiserad spontanidrott vilket ökar den 

fysiska aktiviteten samt är ett sätt att lära sig idrotter (Engström 2004). Då verksamheten 

börjar i tidig ålder kan den vara ett komplement till den ideella föreningsidrotten. 

Grundläggande koordination och motorik är viktiga färdigheter och kan vara nyttiga oavsett 

framtida idrottskarriär. 

 

Den hälsotrend som råder i samhället kan kopplas samman med det ökade antalet 

nyregistrerade kommersiella aktörer inom barn- och ungdomsidrotten de senaste åren. Ur ett 

hälsoperspektiv bidrar alla kommersiella aktörer som aktiverar barn och ungdomar till ökad 

fysisk aktivitet. När stillasittande ökar och den organiserade fysiska aktiviteten blivit viktigare 

kan detta antas vara positivt. Det finns dock en risk att de kommersiella aktörer som erbjuder 

färdighetsträning främst når ut till de barn och ungdomar som redan är fysiskt aktiva. Detta 

kan hindra deltagande i annan idrott vilket kan leda till tidig specialisering (Wiersma 2000; 

Ferguson & Stern 2014).  

 

Kommersiella aktörer inom tennis, dans- och ridsport har en bredare verksamhet vilka 

egentligen saknar specifika målgrupper. De erbjuder likt de ideella föreningarna verksamhet 

terminsvis men kan anpassas efter önskemål i form av privat träning. Inom dans- och ridsport 

är det vanligare att äga eller hyra anläggningar vilket ökar de fasta kostnaderna och ställer 

högre krav på beläggning. Att möta en bredare målgrupp ökar antalet potentiella kunder.    

 

Specialidrottsförbundens inställning är att kommersiella aktörer är något de får förhålla sig 

till. De flesta förbund tror att kommersiell barn- och ungdomsidrott kommer att öka, något 

som även föräldrarna uttrycker i Wagnsson & Dartsch studie (2015). Om denna förutsägelse 

stämmer återstår att se och om det förändrar specialidrottsförbundens ställning. Det finns flera 

saker som talar emot en förändrad ställning. Idrottsrörelsen har en stark ställning och bra 

förutsättningar med bidrag, anläggningsstöd och ideellt engagemang. 

Specialidrottsförbundens roll som tävlingsarrangör (RFs stadgar 2015b) ger en 

konkurrensfördel gentemot kommersiella aktörer så länge inte fler kommersiella aktörer 

arrangerar tävlingar i egen regi. Idrottsrörelsens tävlingsbestämmelser hindrar kommersiella 

aktörers deltagande, något som prövats i domstol (Konkurrensverket 2011; 2016, 

Marknadsdomstolen 2012). Bilsportsförbundet blev i bilsportsmålet dömt att förändra sina 
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tävlingsbestämmelser för att upprätthålla fri konkurrens. Trots domen har idrottsrörelsen 

kunnat fortsätta använda tävlandet för att legitimera den ideella föreningen och utestänga 

kommersiella aktörer.  

 

Tidigare forskning har visat att kommersiella aktörer förekommer inom den föreningsdrivna 

barn- och ungdomsidrotten och problematiserat möjliga konsekvenser av en ökad 

kommersialisering (Norberg & Redelius 2012; Redelius 2013) En annan studie har undersökt 

vad föräldrar anser om kommersiell verksamhet (Wagnsson & Dartsch, 2015). Min uppsats 

bidrar med kunskaper rörande omfattningen av utbudet av kommersiella aktörer samt av vilka 

olika inriktningar som finns i de utvalda idrotterna. Dessutom bidrar uppsatsen med 

kunskaper om hur företrädare för specialidrottsförbunden förhåller sig till kommersiella 

aktörer. Uppsatsen kan anses komplettera tidigare forskning och även fördjupa förståelsen för 

hur kommersiella aktörer påverkar idrotten. För idrottsrörelsen är detta viktigt eftersom de 

måste förhålla sig till de förändrade förutsättningar en ökad kommersialisering av barn- och 

ungdomsidrott leder till. Inställningen hos de intervjuade specialidrottsförbunden visar att de 

ser både positiva och negativa konsekvenser av en ökad kommersialisering. Positivt kan vara 

ett ökat utbud av idrott vilket kan ge fler möjlighet att idrotta. Exempel på negativa 

konsekvenser är att det riskerar att fördyra idrotten vilket gör att alla inte har råd att delta. Om 

deltagandet i idrott eller fysisk aktivitet påverkas av hushållsekonomin riskeras 

samhällsvinster i form av förebyggande av sjukdomar förloras samtidigt som idrotten kan gå 

miste om talanger som aldrig får chansen att delta (FYSS 2015). Kommersialiseringen av 

barn- och ungdomsidrotten kan genom ett ökat antal aktörer få ett ökat inflytande inom 

idrotten och samhället. Hur det kommer påverka nuvarande organisering av idrotten krävs det 

mer forskning för att besvara.  

 

5.2 Förslag på vidare forskning 

Studien visar att det idag finns ett relativt brett utbud av kommersiella aktörer och att det 

förväntas öka både enligt intervjusvar och tidigare forskning. En ökad kommersialisering kan 

komma att förändra idrottens förutsättningar och det är viktigt att fortsätta undersöka hur och 

vad kommersiella aktörer vill och kan påverka. Studier som undersöker kommersiella aktörer 

och dess mål och verksamhet kan därför vara viktiga för att ge en ökad förståelse. Jämförande 

studier där skillnader och likheter mellan kommersiella aktörer och ideella föreningar lyfts 
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kan användas för att utreda om det finns skillnader i pris, kvalité, ledarnas utbildningar och 

inriktningar. Det skulle också vara intressant att undersöka hur kommersiella aktörer ser på 

nuvarande utformning där idrottsrörelsen i det närmaste ensamt arrangerar all 

tävlingsverksamhet inom barn- och ungdomsidrotten. Ser de samarbeten med ideella 

föreningar som en tillräcklig väg eller finns det tankar på att själva organisera 

tävlingsverksamhet?  

 

I uppsatsen har specialidrottsförbundens inställning till kommersiella aktörer undersökts och 

det finns en möjlig fortsättning genom att undersöka inställningen till kommersiella aktörer 

hos de ideella idrottsföreningarna. Specialidrottsförbunden ger medlemsföreningarna ett eget 

ansvar genom att anlita och samarbeta med kommersiella aktörer. Hur använder ideella 

föreningar de kommersiella aktörer som finns tillgängliga och vad är positivt/negativt med 

dem?  

 

Deltagarna eller föräldrarnas roll är en viktig förutsättning för kommersiell verksamhet. 

Under intervjuerna uttrycks tankar om att föräldrar inte alltid vet skillnaden mellan 

kommersiell och ideell verksamhet och vem som egentligen är arrangör. Bryr deltagare eller 

föräldrar sig om vem som är arrangör så länge verksamheten är bra? Ytterligare en aspekt att 

undersöka är i vilken omfattning man använder sig av kommersiella aktörer. Ses det som ett 

komplement och man deltar i ideell verksamhet samtidigt eller deltar man endast i 

kommersiell verksamhet?  

 

5.2 Slutsats 

Antalet nyregistrerade kommersiella aktörer har ökat varje år sedan 1996. Störst ökning 

skedde mellan 2011 och 2015 då 61 nya kommersiella aktörer registrerades, en ökning med 

154 procent jämfört perioden 2006-2010. Hur det kommer bli i framtiden är oklart däremot 

tyder inget vare sig i kartläggningen eller i intervjuerna med specialidrottsförbunden på att 

antalet kommersiella aktörer kommer minska. Kommersiella aktörer förekommer främst i 

storstäderna Stockholm och Göteborg men finns utspridda över landet. När det gäller 

inriktningar kan de vara ett komplement för de som vill träna mer utanför ordinarie 

föreningsverksamhet men det går också att förlägga all sin träning hos en kommersiell aktör. 

Det är främst möjlig inom danssport, gymnastik, ridsport och tennis. Vad som saknas i de 
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kommersiella aktörernas utbud är möjligheten att tävla, något de kan lösa genom samarbeten 

med ideella föreningar. Specialidrottsförbunden har ingen tydlig åsikt angående kommersiella 

aktörer som helhet, de menar att det finns både positiva och negativa aspekter. Samtidigt 

uttrycker de en oro kring att de inte kan påverka de kommersiella aktörerna. Oron grundar sig 

i en rädsla att kommersiella aktörer saknar den kunskap som krävs för att bedriva barn- och 

ungdomsidrott. De finns också en möjlig fara i att kommersiella aktörer fördyrar idrotterna 

eller inriktar sig på speciella målgrupper vilket gör att dessa idrotter blir mindre tillgängliga 

för vissa grupper i samhället. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Barn och ungdomsansvarig på specialförbund 

- Som en liten inledning på intervjun handlar de första frågorna om personens 

bakgrund, hur många år den varit på nuvarande position och om den haft något 

tidigare relevant jobb för ämnet 

Frågorna övergår sedan till att handla om kommersialisering inom förbundets idrott.  

- Finns det några privata kommersiella aktörer inom er idrott? (Beroende på svar kan 

följdfrågor bli i vilka former de förekommer i och om förbundet är medvetna om i 

vilken utsträckning). 

- Samarbetar förbundet med några privata aktörer eller upplevs de som konkurrenter? 

- Varför finns det privata kommersiella aktörer inom er idrott? (Det blir lite beroende på 

tidigare svar, frågan kan också utvecklas genom speciell verksamhet, inriktning, om 

det är tydligt att det finns en efterfrågan från spelare och föräldrar). 

- Finns det fördelar med privata kommersiella aktörer?  

- Finns det nackdelar med privata kommersiella aktörer? 

- (Här går det att fråga om den personliga åsikten skiljer sig från förbundet eller vad 

personen anser personligen om kommersialiseringen) 

- Hur hanterar specialförbundet kommersialiseringen? (följdfrågor eller utvecklande 

frågor kan vara om det finns en uttalad strategi och eller om de överhuvudtaget jobbar 

med/mot kommersialisering).    

- Har några speciella beslut tagits i samband med frågor angående kommersialisering? 

(Skulle kunna vara sanktionering av turneringar eller andra åtgärder för att skilja 

företag från föreningar). 

- (Sista frågan blir lite spekulativ) Hur tror du det ser ut om 10 år? Om de tror att antalet 

kommersiella aktörer har förändrats? Samt om de tror att konkurrensen ökat eller 

minskat?  

 

 



 

 

Bilaga 2 Kartläggning kommersiella aktörer 

Namn, registreringsår och 
verksamhetsort 

Målgrupp Kort om verksamhet Prisexempel 

Prestation  
 

 

Tävling och rangordning    

Copa Carrera(2004, 
Stockholmsområdet) 

Fotbollslag med 
flickor eller pojkar 
födda 1998 - 2008 

Anordnar cuper i egen regi eller 
genom samarbete med föreningar 

Lagavgifter mellan 800 
och 2000 kr beroende 
på ålder 

Goalazo AB (2016, 
Stockholmsområdet) 

Barn- och 
ungdomsfotboll 

Arrangerar cuper i fotboll i 
samarbete med föreningar 

Saknas exempel 

IMA sport (2002, flera orter) 
Camper 8-18 år. 
Turneringar för alla 
åldrar. 

Arrangerar cuper, tävlingar och 
läger i olika idrotter, ofta i 
samarbete med föreningar 

Smögen Floorball 
camp 9-23 juni 
helpension 3000 kr 

Sweden hockey institute (1998, 
Stockholmsområdet) 

Varierar. Ingen under 
10 år samtidigt som 
verksamheten inte är 
för seniorspelare 

Arrangerar camper och sommarliga. 
Har även mentorskap och besöker 
föreningar 

En femdagars camp 
kostar 5000 kr då 
ingår lunch, mellanmål 
och ibland middag. 
Inget boende 

Sweden hockey trophy (2012, 
flera orter, även utomlands) 

För spelare födda 
2005- 1999 
beroende på 
turnering 

Flera ishockeyturneringar som 
arrangeras genom samarbeten 
mellan föreningar och Swedsport 
Tournament & Event AB 

Nations Cup U13 är 
15-17 april 2016. 
Anmälningsavgift 
6000 kr och 
deltagaravgift 17000 
kr för 20 personer. 
Lunch, mellanmål och 
middag ingår, ej 
boende. 

Ängelholm Outdoor floorball 
festival(2013, Ängelholm) 

Från 7 år till oldboys 
och oldgirls. 

En årligt återkommande 
innebandyturnering som spelas 
utomhus för alla. 

Flickor och pojkar 11 
år, 1-3 augusti. Avgift 
endast turnering 1400 
kr 

Utmaning    

Barnens Hinderbana (2014, flera 
orter) 

För alla barn 7 – 12 
år 

En hinderbana som avslutas med 
gatlopp där Gladiatorerna från TV 
deltar 

340 kr/barn 

Quality movement (2015, 
Stockholmsområdet) 

Parkour för alla 
åldrar men även 
Parkour mini 8-12 år 

Ett företag som erbjuder Parkour 
för alla på alla olika nivåer 

Terminsmedlemskap 
Parkour mini vecka 2-
20, 1h/ vecka 1499 kr 

Sats (1998, flera orter) 
Träning för alla. Kids 
parkour 4-11 år 

Träning för alla, men finns med här 
då de erbjuder Parkour för barn  
4-11 år 

Kidsparkour 55 
min/vecka 12 ggr 850 
– 1700 kr 

Uttryck    

Ackes dansskola (2011, Gävle) Från 3 år och uppåt 
Brett utbud av dansstilar för barn 
och vuxna. För både amatörerer och 
tävlingsdanser 

Showkids för barn 
födda 2010 – 2011. 14 
ggr á 45 minuter 
kostar 900 kr 

Arnbergs dansstudio (2007, 
Malmö) 

Yngsta målgruppen 
är 0-1 år och har 
därefter verksamhet 
för alla 

Har ett stort utbud av dansstilar för 
både barn och vuxna. Har bland 
annat ett Let´s dance koncept. 

Streetkids från 6-9 år 
45min/ggr 12 ggr för 
1050 kr 

Danshuset Helsingborg (1991, 
Helsingborg) 

Har verksamhet från 
2 år och uppåt 

Ett brett utbud av danskurser och 
stilar för alla. Har en tävlingsklubb 

Barndans, barn födda 
2010. 12 tillfällen á 40 
min för 950 kr 



 

 

Dansinstitutet i Kalmar (2011, 
Kalmar) 

Från 3 år och uppåt 
Ett brett utbud av danskurser och 
stilar för alla 

Barndans 6 år. 10 
lektioner á 45 min 
kostar 1050 kr 

Dansstudio Magic (2016, 
Göteborg) 

Barn, ungdomar och 
vuxna 

Pardans i olika former med allt från 
10 dans till brudvals. Speciella 
kurser för barn i 10 dans 

Saknas på hemsidan 

Dansverkstan (2001, Västerås 
och Västmanland) 

Från nybörjare till 
elit från 3 års ålder 

Har ett brett utbud av danskurser 
för såväl barn som vuxna och 
amatör till elit 

Dancekids 5-6 år. 
45min/tillfälle 13 ggr 
975 kr 

Helens Dansskola (2014, 
Lidköping och Skövde) 

Från 2 års ålder 
Erbjuder ett stort utbud av 
dansstilar och kurser för både barn 
och vuxna. 

Barndans 6 år. 45 
min/tillfälle. 
Terminsavgift 1000 kr 
för 12 ggr 

Independance Academy (2014, 
Lidköping) 

Har verksamhet från 
barn (definierat som 
de minsta) till vuxna 

Har ett brett utbud av danskurser 
för barn och vuxna, har även 
tävlingsverksamhet, camper och 
barnkalas 

Saknas ordentliga 
uppgifter för vad en 
kurs kostar. För prova 
på kostar en 45-60 min 
lektion 100 kr 

Knut Säborg Dansstudio (1996, 
Örebro) 

Alla åldrar 
Erbjuder ett stort utbud av 
dansstilar och kurser för både barn 
och vuxna. 

Disco 6-8år. 50 
min/tillfälle. 
Terminsavgift 1050 kr 
för 12 ggr 

Landskrona dansstudio (2009, 
Landskrona) 

Barn och vuxna. 
Yngsta åldern 3 
månader 

Har ett brett utbud av främst dans, 
men också bl. a yoga, musikal och 
fitness. För barn finns främst dans. 

Kidz dance 6-7 år en 
kurs kostar 1050 kr för 
12 tillfällen. 

Lazars Dansskola (1992, 
Göteborg) 

Från 3 år och uppåt 
Ett brett utbud av olika danser för 
barn och vuxna. Finns även en 
tävlingsdansklubb knuten till skolan 

Dance 4-kids 5-6 år 
kostar 1250 kr för 12 
tillfällen 55 min/ggr 

Miro studios (1988, Stockholm) 3-18 år 
Erbjuder barn och ungdomar som 
vill stå på en scen är lära dem dans 
och sång. 

Mini kids 4-7år 12 
tillfällen, 
45min/tillfälle 1940 kr 

MOVE Dansstudio (1999, 
Göteborg) 

Från 0 år och uppåt 
Erbjuder ett stort utbud av 
dansstilar och kurser, har även 
verksamhet i skolor 

Barndans 5-6 år. 
45min/tillfälle 
1475 kr oklart hur 
många tillfällen 

Nerikes Dansinstitut/ Clemenger 
Dans AB (2007, Örebro) 

Från 3 år och uppåt 
Ett stort utbud av danstilar och 
kurser för unga och vuxna. Både för 
nybörjare och tävlingssugna 

Har inga aktuella 
kurser. 
Privatlektioner/Bröllo
psdans 700 kr för 50 
minuter 

RG:s Dala Dansstudio (2014, 
Falun och Leksand) 

Från 3 år och uppåt 

Erbjuder flera olika dansstilar och 
kurser för vuxna och barn. Har fler 
kurser för barn och ungdomar än 
vuxna 

Har en allmän 
prisinformation på 
hemsidan: Juniorer 7-
20 år - 12 ggr 890 kr 
(50 min) cirka 30 
kronor dyrare i 
Leksand 

Visby Danscenter (1989, Visby) Från 3 år och uppåt 
Flera olika danskurser har även gym 
och viss gymträning i grupp samt ett 
dansläger under sommaren 

Barndans 4-6 år 
50min/tillfälle 12 ggr 
terminsavgift och 
medlemskap 1150 kr 

Västerås danscenter (2011, 
Västerås) 

Från 3 år och uppåt 

Erbjuder danskurser, event för 
privatpersoner och företag, camper, 
privatlektioner och må bra 
pass(Pilates, Zumba m.fl.) 

Barndans 4 år 
45min/tillfälle 12 ggr 
1000 kr 

Wilson dance center (2008, 
Helsingborg) 

Från 2 år och uppåt  
Stort utbud av olika danskurser, 
erbjuder även möjlighet att tävla 

Dansmix barn 6 år. 12 
ggr á 40 min kostar 
900 kr 



 

 

Actic (1994, nationell kedja) Träning för alla 

Är en gymkedja som i sitt 
produktutbud förutom träning för 
vuxna även har gymnastik för barn i 
vissa anläggningar 

Fjärås simhall har 
barngympa 45min för 
5-6 åringar. 10 gånger 
kostar 750 kr 

Aktiv Hälsocenter i Finspång 
(1992, Finspång) 

Träning för alla 

Hälsocenter som erbjuder ett brett 
utbud av tjänster. Bland annat 
barngymnastik där man har ett 
koncept som heter Aktiv Kidz 

Kurserna som är 
indelade i åldrarna 2-3 
år, 4-5 år och 6 år och 
uppåt kostar 950 kr 
för 10 tillfällen 

Babygruppen (2007, Karlberg) 
Målgruppen är 
gravida eller mindre 
barn 

Erbjuder flera kurser för gravida 
men har också babysim och 
barngympa 

Barngympa 2-4 år 
kostar för 5 tillfällen 
på 45min/ggr 995 kr 

Barngympa i Landvetter & 
Mölnlycke (1992, Landvetter & 
Mölnlycke) 

Flickor och pojkar 3-
10 år 

Är ett enmansföretag som erbjuder 
barngymnastik under kvällstid och 
helger 

Terminsavgiften är 
840 kr/barn varje 
tillfälle är cirka 60 min 

Leas gymnastik (2011, Karlstad) 

Har verksamhet för 
alla åldrar. 
Gymnastik främst 4-
12 år. 

Erbjuder barngymnastik, personlig 
träning, barnpassning, barnkalas, 
företagsevent och 
möhippa/svensexa 

Barngymnastik 4-6 år 
nybörjare. Varje 
tillfälle är 45 min 
kostar för 1dag i 
veckan 950 kr/termin 

Medley (2001, har anläggning 
från Malmö till Stockholm) 

Träning för alla 

Ett brett utbud av 
träningsalternativ. Simning, 
gymanläggningar och gruppträning. 
Flera barnaktiviteter med 
gymnastik 

Cirkusgympa 6-8 år, 
varje tillfälle är 50 min. 
Terminen pågår i 11 
veckor och kostar 
1100 kr 

Mevalin (1990, Norrtälje) 
Har verksamhet för 
alla åldrar 

Kurser inom gymnastik och dans för 
både barn och vuxna. 

Barn- & 
ungdomsgymnastik, 
parkour & 
truppgymnastik från 4 
år och uppåt. Varje 
termin är 14 veckor, 
varje träningstillfälle 
45 min. 
Terminskostnad 1500 
kr 

Minigymnasterna (2004, 
Stockholm) 

Pojkar och flickor 3-
11 år 

Erbjuder gymnastik för barn mellan 
3 och 11 år. 

12 träningstillfällen 
under en termin, varje 
träningstillfälle är 60 
min. Terminen kostar 
1950 kr 

Ministuds (2013, Halmstad) 
Från 4 månader till 4 
år 

Erbjuder gymnastik för de allra 
minsta barnen. Har både pass, drop-
in och möjlighet att ha barnkalas i 
lokalen 

En tio veckors period 
kostar 1316-1410 kr, 
en gång i veckan ca 45 
min/ggr 

Pinocchio massage och friskvård 
(1998, Sollentuna) 

Vuxna och 
knattegympa 3-5 och 
från 6 år och uppåt 

Erbjuder massage, gym, solarium, 
squash och knattegympa 

Knattegymnastiken 
kostar 800 kr/termin 
och pågår 45 min en 
gång varje vecka 

Skara Hälsostudio (2006, Skara) 
Verksamhet för alla 
åldrar 

Gymverksamhet, personlig träning, 
barngymnastik och barndans (2-8 
år) 

Knattegympa 4-5 år. 
Varje pass är 45 min 
och kostar 610 kr för 
10 gånger 

    



 

 

Namn, registreringsår och 
verksamhetsort 

Målgrupp Kort om verksamhet Prisexempel 

Träning  
 

 

Färdighetsträning    

Care of Sport Båstad (2006, 
Båstad) 

Barn och ungdomar 
6-14 år ibland med 
familj 

Erbjuder sommarläger, 
dagsaktiviteter, aktiviteter på vissa 
lov. Har Sportcamp under 
sommaren som fler- eller endagars 
läger 

Showdans, musikal & 
dansmix läger 17 juli – 
22 juli. Flickor & 
Pojkar 8-15 år. Med 
övernattning 4 950 kr 
utan 3 950 kr 

Sportcamp (1997, 
Stockholmsområdet) 

6-15 år. Har viss 
verksamhet med 
läger för vuxna 

Erbjuder flera olika camper eller 
läger där barn och ungdomar får 
testa på olika idrotter. Har läger 
både med och utan övernattning, 
även utomlands och riktade läger 
som konfirmationsläger 

Camp Hustegaholm 
(Lidingö) 10-14 år, 1-7 
augusti 5500 kr. I 
priset ingår mat och 
övernattning. 

Sweden Sport Academy (2003, 
finns på många orter) 

Campverksamhet 10-
16 år. För 
terminsverksamhete
n är målgruppen 2-
12 år 
Viss verksamhet för 
vuxna 

Erbjuder campverksamhet inom 
tennis, fotboll, gymnastik, 
innebandy, handboll, simning och 
dans. För terminsverksamheten 
finns två koncept; knatteskutt och 
stardance för barn med idrottsskola 
och dans. Finns även en löpakademi 
för vuxna 

Knatteskutt i Farsta 
Stockholm för barn 2-7 
år kostar 1350 för 
10ggr/1h 
Sommarcampen med 
tennis 10-16 år kostar 
5195 kr för sex dagar 
inkl boende, mat och 
lite träningskläder 

Stadium Sport Camp (1995, 
Norrköping) 

Campverksamhet för 
11-14 åringar (en 
vecka får 15 åringar 
delta) Barn 8-10 år 
får vara med på 
”daycamp” 

Erbjuder sommarcamp där 20 olika 
grupper finns att välja mellan och 
minst 18 olika idrotter. Där 7 av åtta 
idrotter i studien är representerade. 
För den som inte kan bestämma sig 
finns även Multi som är blandade 
idrotter. Under ”daycamp” från barn 
8-10 år testa på flertalet av idrotter 
dagtid. 

För campen är priset 
för en vecka 2995 kr 
inkl mat och boende. 
För ”daycamp” som är 
aktiviteter under tre 
dagar ingår lunch och 
mellanmål i priset på 
895 kr. 

Stockholm sport academy (2003, 
Stockholm) 

Campverksamhet 
från 6 till 15 år. Har 
även 
terminverksamhet 
från 4 – 18 år 

Erbjuder sommarcamper inom 
gymnastik, friidrott, tennis och 
Multi med blandade idrotter. 
Dessutom finns fotboll som 
terminsverksamhet 

Akrobatik- och 
gymnastikläger 6-17 
år. 4/7-7/7 09.00-
16.00 kostar 2500 kr 
då ingår lunch. 

Gotland Sports Academy (2015, 
Gotland) 

Egen 
lägerverksamhet för 
barn 8-15 år. Övrig 
verksamhet finns för 
alla 

Erbjuder själva läger inom ett antal 
idrotter. Hyr också ut anläggningen 
till föreningar eller privatpersoner 
för träningsläger. 

Fotbollsläger måndag-
fredag 27 juni- 1 juli 
08.50- 16.00. Inkl. 
lunch och viss 
utrustning 



 

 

 
Sports Heart (2013, Ingarö) 

Barn och ungdomar 
7-16 år 

Erbjuder under första veckan i 
augusti en sommarcamp där en 
huvudidrott väljs av fotboll, friidrott 
eller innebandy. Finns som både 
”daycamp” och sports camp där 
deltagarna sover över. 
 

Från 1 augusti till 5 
augusti kostar 2295 kr 
inkl övernattning 
medan ”daycamp” 
kostar 1295 kr. Lunch 
och mellanmål ingår i 
”daycamp”, 
sportscamp ingår 
middag. I priset ingår 
också en produkt 
kopplad till vald idrott 

Värmlands Sportscamp (2010, 
Kristinehamn) 

Barn och unga 6-15 
år 

Arrangerar sommaren 2016 
fotbollsläger, Paralympics, prova-
på-läger och en- och tredagarsläger. 

7 dagarsläger under 
vecka 27 för 3990 kr. 
Mat och logi ingår. 

    

BB-goalie Academy (2011, 
Stockholmsområdet) 

Grupper om 8 st. 
Yngsta födda 2005 
och äldsta över 18 år 

Före detta elitseriemålvakt som 
anordnar målvaktscamper, 
privatträningar och besöker 
föreningar 

Sommarcamp vecka 
27, 28 eller 29. Söndag 
till lördag 7500 kr med 
mat och logi. Utan 
sovplats och frukost 
6500 kr 

BHS Skills Academy (Lund) Spelare 9-14 år 
Har campverksamhet och hyr ut 
sina tränare för privat träning, 
individuell träning eller lagträning 

Hockeyakademi under 
maj och juni. 7 
tillfällen á 90 min 
ispass och 60 min off-
ice varje gång. 
Utespelare 2500 kr, 
målvakter 1200 kr 
endast träning 

CCM Skills camp (Flera länder) 
Hockeyspelare födda 
2003 eller 2004 

Är en del av en internationell 
verksamhet där man erbjuder olika 
träning under en eller två dagar i 
olika länder och städer. Föräldrarna 
ansöker och spelare väljs sedan ut 
slumpmässigt enligt hemsida 

Finns inga kostnader 
angivna på hemsidan 

Career Hockey Supports (2013, 
Falköping) 

Riktar in sig på 
elitsatsande talanger. 
I vilka åldrar är 
oklart 

Inriktar sig på individanpassad 
specialträning för elitsatsande 
spelare. Detta görs genom 
videofeedback, camper, clinics, 
analyser, karriärrådgivning och 
individuella träningsupplägg 

CHS Development-
camp Forward 30 april 
- 1 maj 2016 kostade 
3000 kr inkl lunch, 
mellanmål och middag, 
ej boende. 

College Hockey Camp 
(Stockholmsområdet) 

Födda 2004- 1997 

Anordnar två camper med olika 
inriktningar College hockey och 
Skills and Skates. College Hockey 
ger spelarna möjlighet att på plats 
rekryteras till ett College i USA 

College hockey camp 
4995 kr 25/7 – 29/7 
2016. Under dagtid, 
ingår lunch och 
mellanmål. 

DEFENCE FIRST (2008, 
Stockholmsområdet) 

Spelare födda 2001-
2004 

Anordnar camper för spelare med 
höga mål enligt hemsidan. Menar 
också att man jobbar med viktiga 
detaljer i spelet 

DF camp Ritorp 18-22 
juni. 20 timmar 
utbildning varav 14,4 h 
på is. Kostnad 4500 kr 

Elite Hockey Camp Sweden 
(2013, Huskvarna) 

Alla åldrar. 
Gruppindelning sker 
efter nivå 

Anordnar camper för både 
utespelare och målvakter. För 
spelare som söker bästa träningen 
på hög nivå 

Under vecka 28 
uppstart söndag och 
avslut fredag. 4900 kr 
inkl lunch, middag och 
mellanmål. Ej boende 



 

 

Future Hockey (2011, Sundsvall) 
Födda 2007 och 
äldre 

Anordnar camper, lagträning och 
individuell träning. 

Future Hockey 
Campen i Ånge vecka 
26 22-27/6 2015. 
Utespelare 4600 kr 
inkl boende och mat. 
Målvakter 3500 kr inkl 
boende och mat 

GDI Education (2011, Hässelby) 
Födda 2007 eller 
äldre, även 
elitsatsande seniorer 

Jobbar enbart med målvakter, där 
man använder sig av individuell 
coaching för att få dem att utvecklas. 
Detta görs genom camper, clinics, 
individuell eller gruppträning, 
föreläsningar med mera. 

GDI´s Målvakts camp 
sommar 2016 18-22 
juli i Nyköping. U9-U14 
kostar 5550 kr för 
dagelever, tre mål mat 
ingår då. För boende i 
gympasal med 5 mål 
mat om dagen och 
boende läggs det till 
1150 kr 

Glader powerskating (2012, 
Mölndal) 

Spelare i alla åldrar 

Specialutbildar inom 
skridskoåkning. Är på plats på vissa 
camper, men jobbar också 
individuellt och med lag. Utbildar 
även ledare hos föreningar inom 
skridskoåkning 

Powerskating-camp 
lördag och söndag 
vecka 30. Sex timmars 
istid kostar som 
dagelev 2000 kr 

Hockey Camp Sweden (2005, 
Stockholm) 

Från 10 år till 18 
eller äldre 

Startades med målet att erbjuda bra 
träning även sommartid. Anordnar 
idag camper på sommaren och vissa 
lov. 

Elite Camp 2016 för 
spelare födda 2002, 
2003, 2004 och 2005. 
7 dagar inkl boende 
och mat kostar 6150 
kr 

Hockey fabriken (2003, 
Vallentuna) 

Födda 2006 till 2000 

Anordnar camper själva och genom 
samarbeten. Har även 
föreningshjälp genom utbildning av 
spelare och tränare. Erbjuder även 
mentorskap för spelare 

American Hockey 
Exchange 4-9 juli 
2016. Internat kostar 
5350 SEK inkl all mat. 

JRM Skates and skills (2014, 
Karlstad) 

Spelare födda 2007 
och äldre 

Genomför ett antal camper varje år, 
har även individuell träning och 
träning med föreningar eller lag. 

Tredagars camp 
Karlskoga. Vecka 28: 
söndagen 10/7 till 
tisdagen 12/7. Pris 
2995 kr inkl lunch och 
mellanmål ej boende 

Kim Martin Goalieacademy 
(2014, Linköping) 

Finns inga tydliga 
åldersgränser. 
Tröjstorlekar 140 – 
XXL tyder på både 
barn och vuxna 

Anordnar speciella camper för 
målvakter. Har även individuell 
träning och tränings där man 
kommer ut till föreningar för 
speciell träning 

Målvaktsträning 
måndag – torsdag v.27 
kostar 2800 kr. Då 
ingår inte boende 

LEGACY Global Sports Sweden 
(Nyköping) 

Killar födda 2001-
2006 

Erbjuder camper där spelarna 
ansöker för att sedan väljas ut för 
deltagande. 

LEGACY Sweden Elite 
Camp 01 02 & 04. 
Vecka 26 22-26 juni 
kostar $750 USD inkl 
boende och mat 

PROSPECT CAMP (2004, 
Lidingö) 

Lovande spelare 10-
17 år 

Har inbjudningscamper dit bara 
inbjuda spelare och målvakter är 
välkomna 

En campvecka söndag 
till lördag med internat 
med helpension kostar 
5900 kr 



 

 

Sandbergs Goaltending (2014, 
Kungsbacka) 

Målvakter födda 
2006-2001 

Arrangerar egna camper speciellt 
för målvakter, har också 
säsongsavtal med föreningar, 
heldagarstillfällen, föreläsningar 
och målvaktstränarkurser 

Goalieweek vecka 31 
2016, 1/8-5/8 för 
målvakter födda 02-
04. Pris 5500 kr för 
internatelever och 
4700 för dagelever 

Storm Hockey Training (1985, 
rör sig över Sverige och även 
Norge) 

Från 7 – 16 år 

Arrangerar camper och träningar, 
ibland i egen regi ibland genom 
samarbeten med klubbar. Har även 
träningsvideos och möjlighet att 
delta i träningsprogram via internet 

Påsklovshockey i 
Tumba 2016, 30 april 
till 1 mars. 08:30 – 
13:30. Kostnad 
1 350kr/deltagare 

Svenska Hockeyskolan (2015, 
Stockholm, Karlstad och Visby, 
rör sig över landet) 

Utvecklar och 
förädlar spelare i alla 
åldrar och på alla 
nivåer 

Erbjuder camper, lagträning och 
privat träning. Erbjuder även 
möjlighet till träning i USA för att få 
möjlighet till hockey där eller i 
Kanada 

Halmstad 
Sommarhockey vecka 
28 eller 29 spelare 
födda 2001-2008. 
Dagläger för spelare 
kostar 3700 kr medan 
målvakterna betalar 
3500 kr 

Swetec hockey (2003, 
Kristianstad) 

Spelare och 
målvakter födda 
2006- 1996 

Erbjuder camper, individuell 
träning, privat träning och 
föreningsverksamhet genom att 
utveckla spelare, ledare, föräldrar 
och tränare 

Sommarcamp 2, Skills 
on ice 11-15 juli i 
Tyringe. Kostar 3600 
kr för dagläger inkl 
lunch och mellanmål 

Sweden Hockey Academy (2015, 
Stockholmsområdet) 

Spelare och 
målvakter födda 
2000 – 2006. Här 
camper speciellt för 
damer 

Arrangerar egna och samarbetar 
med andra kring camper. Anordnar 
också så kallade clinics under en dag 

Summer hockey camp 
+ Summer hockey 
camp elit Gotland Slite 
v31 söndag 31/7- 
lördag 6/8. Kostnad 
internat 6300 kr inkl 
mat och resa 
 

Sweden Hockey Factory (1993, 
Stockholmsområdet och Ånge) 

Födda 2007 - 1996 
Anordnar två camper under 
sommaren vecka 27 och 28. 

Camperna i Ånge 
under vecka 27 (4-7 
juli) eller vecka 28 
(11-15 juli) kostar 
4200 kr inkl boende. 
För dagelever 3800 kr 
exkl boende 

TopHockey (2008, 
Stockholmsområdet och 
Gotland) 

Födda 2006 - 1998 

Erbjuder camper, individuell 
träning, hjälp till föreningar och 
arrangerar resor till camper 
utomlands 

Skills Camp, Slite 
Gotland. Elit 
back/forward - 4 
dagar 12-15 juni. 4950 
kr inkl boende och mat 

    

Individual Training Academy 
Innebandy (2015, Järfälla) 

För alla oavsett ålder 
och kön 

Erbjuder individuell träning för 
enskilda spelare och lagträningar 
där tränare kommer ut till 
föreningar 

Timpriser för 
individuell träning för 
en spelare är 950 kr. 
För 4 spelare kostar 
det 520 kr/spelare 

Klubbexperten (2011, Järfälla) 
Campverksamhet för 
de födda 2001-2008. 
Butiken för alla 

Klubbexperten är främst en 
innebandybutik men anordnar en 
camp under sommaren 

Klubbexperten 
Floorball Camp 2016, 
19 - 23 juni. Är ett 
dagläger till kostnad av 
1800 kr inkl lunch 
mellanmål 



 

 

Martin Olofsson Innebandyskola 
(2010, Örnsköldsvik) 

Från 7 år till 17 år 

Arrangerar under sommaren ett 
innebandyläger i samarbete med 
både företag och föreningen 
Örnsköldsvik Innebandy 

Lägret är indelat i två 
perioder 7-11 augusti 
spelare födda 1999-
2004. 14-17 augusti 
spelare födda 2003-
2008. För de äldre med 
internat 2995 kr. 

Svenska Innebandy Akademin 
(2011, Ekerö, har cuper i 
Karlstad) 

Spelare födda 2000 - 
2006 

Erbjuder camper, utbildning och 
turneringar för spelare och ledare. 
Vissa camper är för alla, andra för 
speciellt inbjudna spelare 

Selected Player 
(Invitation) för spelare 
födda 03 & 04. Vecka 
24-25 den 18-23 juni 
2016 i Nyköping. Pris 
3950 kr inkl boende 
och mat 

Unihoc summer camp (2004, 
Mora) 

Födda 2001-2005 
Sommarcamp inom innebandy som 
arrangerar en gång om året 

2016 är Unihoc 
Summercamp 22-
28/7. Till en kostnad 
av 3195 kr där boende, 
mat och övriga 
aktiviteter ingår 

    

Adrian Donoso Tennis (2013, 
Stockholm) 

För alla åldrar 
Erbjuder tennisläger, privatträning, 
gruppträning och företagstennis 

Saknar prisexempel 

Advantage Sweden Tennis 
Academy (2013, Knivsta) 

För alla åldrar och 
nivåer 

Tenniskurser, individsatsningar, 
privatlektioner, sparring, 
lägerverksamhet och 
weekendtennis 

Finns inga andra än att 
man kan boka en 
tennisbana för 100 
kr/h 

Bergenwall Tennis (2013, 
Stockholmsområdet) 

För alla åldrar och 
nivåer 

Erbjuder tenniskurser på olika 
nivåer och med olika antal 
deltagare. Har även 
lägerverksamhet 

Sommarläger 2016. 
Vecka 32 8 -11 augusti 
10:00-15:00. 10-15 år 
kostar 3995 
kr/deltagare exkl mat 

Card Sport (Stockholmsområdet) Alla åldrar och nivåer 
Erbjuder gruppträning, 
privatträning och tennisskola 

Erbjuder sig att genom 
samarbete med taxi 
skjutsa barn mellan 
skola och tennishall för 
1 timme tennis med 
mellanmål. Kostnad 
under 20 veckor 7450 
kr 

Good to great world (2010, 
Järfälla) 

Viss verksamhet för 
barn i grundskolan 
10-15 år. Annars har 
man spelare 10 år 
och uppåt som vill nå 
högsta nivå 

 
Är tydliga med att man är en 
akademi för att fostra framtida 
tennisstjärnor. Drivs av tre före 
detta svenska världsspelare 

Har inga exempel utan 
det är individuell 
anpassning 

Jan Zabrodsky (2007, Stockholm 
och Ronneby) 

Barn från 5 år och 
uppåt 

Tennisskola, privatträning enskild 
och i grupp och har under 
sommaren läger och annan 
verksamhet i Ronneby 

Under sommaren 
Juniorer 10-16 år, 11 
juni-17 juni, kostar för 
7 dagar 5 570 kr inkl 
boende och mat 

Lidingö tennis academy (2015 
Lidingö) 

För alla åldrar och 
nivåer 

Erbjuder tenniskurser, privat- och 
gruppträning, tennisläger och ett 
eget akademiupplägg 

Mellandagsläger 
28/12-30/12 2015 för 
barn födda 2005-2012. 
09:00- 12:00 kostar 
1500 kr exkl mat 



 

 

L.J. Tennis (2013, 
Stockholmsområdet) 

För alla åldrar och 
nivåer 

Anpassar träningen efter kunden, 
har ingen fast hemmabana utan 
kommer till kunden. 

För 1 person 1timme 
kostar det 400kr exkl 
kostnad för banhyra 

Linköping Tennisakademi (2010, 
Linköping) 

Erbjuder verksamhet 
för alla åldrar 

Erbjuder tennisträning i mindre 
grupper eller individuellt. 

Tennisskola 7-18 år 1 
h/vecka 3000 kr 2 
h/vecka: 4800 kr. från 
vecka 33-50 

Mandala Tennis Professional 
(2014, Malmö) 

Har verksamhet för 
alla åldrar 

Har individuell träning både för 
vuxna och unga. Erbjuder mellan 8-
18 år att hjälpa mer 
tävlingsinriktade med att höja sin 
nivå. Har även camper utomlands 
för spelare mellan 10 och 18 år för 
internationell rutin 

Junior taktikprogram, 
4 timmar taktik 
träning kostar 1600 kr 
exkl banhyra 

Norra Djurgården Tennis Skola 
(1996, Stockholm) 

Har verksamhet från 
6 år och uppåt 

Erbjuder tennisträning under vår- 
och hösttermin, både på individ- och 
gruppnivå 

Har inga prisexempel 
på hemsidan utan 
uppmanar till kontakt 

Pauda (2004, Spånga) 
Tennisskolan är för 
barn 6-9 år 

Verksamheten innehåller 
tennisskola, golfskola och hälso- och 
skönhetsprodukter 

Hösten 2015 under 8 
träningstillfällen 
50min/tillfälle. 
Kostnad 120 
kr/tillfälle 

Pelles tennisskola (1971, 
Stockholmsområdet) 

Från 7 år och uppåt Erbjuder tennisskola 

Grundkurs barn 6-14 
år, 2/5 - 19/5 för 2500 
kr. Kursen pågår under 
3 veckor och består av 
10 lektioner på 50 
minuter vardera. 

Swedish Tennis Gothenburg 
(2009, Göteborg) 

Har tennisträning för 
barn och vuxna 

Privat tennisträning, gruppträning, 
företagsfriskvård, matchträning, 
sparring och partytennis 

Barnkurs, söndagar 1 
tim/vecka 
Pris 2000 kr för 10 
timmar träning 
 

Tennisakademin (2006, 
Stockholmsområdet) 

Tennisträning för 
barn såväl som 
vuxna 

Erbjuder privatlektioner, 
gruppkurser, sommarkurser och 
föräldratennis 

Privatträning en 
spelare kostar 
500kr/h exkl 
bankostnad 

Wilson Tennis camp (1988, 
Båstad & Jönköping) 

För vuxna och barn 
från 7 år 

Erbjuder camper inom tennis för 
vuxna och barn. I yngsta åldrarna 
finns ingen nivå medan andra inte 
är för nybörjare 

Juniorläger Båstad 3-7 
juli, för tävlingsspelare 
10-16 år. Kostnad 
6350 kr inkl boende 
och mat 

    

Bollträff (2015, 
Stockholmsområdet) 

Saknar information 
om målgrupp 

Erbjuder främst privatträning både 
ensam och i grupp, har även 
lagträning i förening och arrangerar 
sommar 2016 även en camp 

Bollträff camp vecka 
24 2016 13/6 – 16/6. I 
priset 1950 kr ingår 
ingen övernattning 
men lunch och 
mellanmål 

Coachen events (2012, flera 
orter i Sverige) 

Clinics eller camper 
födda mellan 2008 
och 2002. 

Arrangerar camper på uppdrag av 
internationella klubbar. Har även 
tränarutbildningar där man bjuder 
in internationella ledare 

Real Madrid clinics 
2016 i Göteborg. För 2 
dagar är kostnaden 
1825 kr medan 3 
dagar kostar 2575 kr. 
Inget boende men 
lunch och mellanmål 
ingår 



 

 

Concept4football (2015, 
Göteborg) 

9-14 år 

Erbjuder camper, individuell 
träning, gruppträning, speciell 
målvaktträning och träning med 
hela lag eller föreningar 

Summercamp 2016, 8-
10 augusti i Göteborg 
för tjejer och killar 9-
14 år kostar 995 kr 

Digitala fotbollsakademin (2013, 
Stockholmsområdet) 

6-15 år är 
produkterna 
inriktade för. Köpare 
i alla åldrar 

Har tagit fram ett träningskoncept 
som man säljer till föreningar, 
tränare och föräldrar för att 
utveckla spelarna. Anordnar camper 

Har ett campkoncept 
som säljs till 
föreningar där man 
tillsammans 
arrangerar camper, 
priset för 4 dagar är 
2095 kr medan en dag 
kostar 595 kr 

Elite Football Coaching (2004, 
Göteborg) 

Ungdomar och vuxna 
Anordnar camper, individuell 
träning, träning i föreningar, 
lagträningar och utbildar ledare 

Elite FCs Super Mario 
Camp i Göteborg 20-23 
juni, 08.30-16.00. 
Pojkar & Flickor 10-
15år kostnad 995 kr 
lunch ingår 

Fotboll2000 (1995, Lindome) 

Målsättningen är att 
påverka svensk 
fotboll genom att nå 
ut till alla 

Håller ledarutbildningar, föreläser 
och utvecklar föreningar håller även 
spelarutbildningar och träningar för 
lag eller spelare 

Kurs i 
träningsmetoden 
fotbollsworkout. Total 
tid 3h kostar 3750 kr 
exkl mil- samt 
reseersättning. 
Arrangerande förening 
står för halltider 

Fotbollskompetens (2011, 
Stockholmsområdet) 

Ungdomsfotboll 
Individuell träning för spelare, 
träningar för lag, tränarutbildningar 
och arrangerar camper 

Vill föreningar ha hjälp 
med camper kostar 
ledarna 3500 kr/dag 
exkl 6 % moms 09:00-
15:00 

Fotbollspedagogen, 
(Stockholmsområdet) 

Elever i grundskolan 
och gymnasiet 

Fotbollsträning dels på skoltid men 
också individuell träning utanför 
skoltid 

För en timme 
individuell träning 
betalar en spelare 900 
kr/h exkl planhyra 

Goeras Football Education 
(2011, Stockholmsområdet) 

Barn och ungdomar 

 
Erbjuder träningsläger, camper, 
individuell träning, lagträningar och 
föreningsträningar. Utbildar även 
ledare 

Goeras player som är 
en camp för utvalda 
spelare. Lägret är över 
två dagar och kostar 
2095 inkl mat och 
boende 

Individual training academy 
(2015, Stockholmsområdet) 

Spelare födda 2005-
2007 

Individuell träning för spelare, 
erbjuder sig också att hålla i 
träningar i föreningar 

Individuell träning 
1spelare/1h kostar 
950 kr 

JW Coaching (2016, Lyckeby) Spelare alla åldrar 
Individuell träning för spelare, 
grupper och lag. Har även 
ledarutbildning och camper 

För 1 timme med en 
spelare 395 kr 

Liverpool football academy 
(finns på flera orter) 

6-14 år 
Liverpools akademi som anordnar 
campverksamhet i Sverige 

Liverpool Fotbollskola 
- Järfälla 2016, 30 juni-
2 juli. Träning varje 
dag 10.00–15.00. 
Kostar 184 £ (cirka 
2000 kr) exkl lunch 

Lollo academy (2013, Boston och 
Stockholmsområdet) 

För unga 
fotbollsspelare med 
stora drömmar enligt 
hemsida 

Erbjuder individuella pass, pass 
med lag, mentorskap, camper och 
föreläsningar 

Saknas just då spelare 
spelar professionellt i 
Boston USA. Erbjuder 
camper till hösten 
enligt hemsida 



 

 

må1vakt.nu Coaching & Training 
(2014, Kungsbacka) 

För målvakter i alla 
åldrar och nivåer 

Speciell målvaktsträning där 
målvakterna får speciell träning 
under camper, läger och träningar. 
Jobbar främst genom samarbeten 
med föreningar eller som personlig 
tränare 

Finns inga prisexempel 
på hemsidan 

Målvaktsskola John Alvbåge 
(2015, Göteborg) 

Då målvakten är 
aktiv i allsvenskan 
jobbar han i 
dagsläget främst med 
barn och ungdomar 

Arrangerar målvaktsskolor för barn 
och unga när tillfälle ges. Gör även 
föreningsbesök och håller då 
träningar eller föreläsningar. Har 
också ett målvaktsforum på 
Facebook 

Prisexempel saknas 

Poppen Academy (2012, 
Huddinge) 

Ska hjälpa alla 
målvakterna att nå 
nästa nivå 

Erbjuder speciella målvaktscamper i 
egen eller i föreningars regi. Hjälper 
också föreningar med 
målvaktsträning och utbildar 
spelare och ledare 

Speciell 
målvaktsträning som 
hjälp i föreningar. 
Kostar då 995 
kr/timme 

Proffsliv (utomlands och i 
Sverige) 

Alla åldrar, camper 
för spelare födda 
2003-1995 

Anordnar resor och camper. 
Exempel på resor är att träna med 
Liverpool för att känna sig som ett 
proffs. Fokus på att bli proffs eller 
testa på proffsliv 

Camp i Norrköping för 
dig som vill 
”provspela” för en 
italiensk akademi. 13-
15 juni 2016 oklart 
med tider. Kostar 1790 
kr för spelare födda 
1995-2000 och 990 kr 
för spelare födda 
2001-2003 

Samba football academy (2002, 
Stockholmsområdet) 

Stadsdelar, skolor, 
företag och 
fotbollsföreningar 

Använder sig av brasiliansk fotboll 
för att göra samhällsnytta där man 
säljer in ett helt koncept för att 
utveckla livsstilen kring fotbollen 
och människorna i den 

Kostar inget för 
deltagarna utan 
föreningar, skolor eller 
stadsdelarna betalar 

SIFT ACADEMY (2013, 
Stockholmsområdet) 

Elit- och 
europaföreberedelse 
för alla spelare 

Individuella träningar med få 
spelare eller träningar med 
föreningar eller lag. Har även viss 
tränarutbildning 

Individuellt anpassad 
träning för en spelare 
kostar 500kr/pass 

Stahre International academy of 
Football (Stockholm och 
Helsingfors) 

Alla fotbollsspelare 
som vill utvecklas 

Har individuell träning för enskilda 
spelare, grupper och lag. Har en 
egen akademi och erbjuder 
fotbollsträning i skolor. Har även ett 
proffsprogram för spelare och 
tränare för de som vill bli proffs 

Individuell träning 
1ggr kostar 425 kr exkl 
6 % moms 

Svenska fotbollsakademin (2006, 
Stockholmsområdet) 

Barn- och ungdomar 
för de camper som 
erbjuds. Jobbar även 
med några 
utlandsproffs 

Campverksamhet, grupp- eller 
lagträningar, personliga tränare, 
tematräningar och clinics. Äger även 
några skolor som erbjuder fotboll på 
schemat 

EURO2016 Camp - 27-
29 juni (Östermalms 
IP) 09:00-15:00 för 
pojkar och flickor 8-14 
år. Kostnad 1695 kr 
inkl lunch och 
mellanmål 

TAP Football Coaching (2011, 
Uppsala) 

Unga spelare som vill 
bli professionella 

Erbjuder tematräningar, personliga 
tränare, målvaktsträningar i 
grupper eller individuellt och 
camper fotboll 

Under måndag, onsdag 
och fredag vecka 24, 
09:00-12:00 erbjuder 
man camp. Kostar 750 
kr/spelare exkl mat 



 

 

Tillslag (2012, Örebro men 
besöker hela Sverige och 
Turkiet) 

Alla fotbollsspelare 
som vill förbättra sitt 
tillslag 

Har specialinriktat sig på tillslag. 
Detta görs genom individuella 
träningar enskilt eller i grupp. 
Besöker även föreningar och 
enskilda lag. Håller också camper 

Tillslagscamp Turkiet 
30/10 – 6/11. För 
spelare födda 2005-
1997. 8950 kr/spelare 
där resa, mat, boende 
och träningskläder 
ingår 

TikiTaka Football Development 
(2011, Ytterhogdal) 

Både spelare och 
ledare som vill 
utvecklas inom 
fotbollen 

Använder Tikitaka metoden för att 
utveckla spelare. Det görs genom 
individuellt träning, träning i 
grupper och lag, ledarutbildningar 
och camper 

Prisexempel saknas på 
hemisdan 

Tisanor (2013, 
Stockholmsområdet främst tar 
även uppdrag på andra orter) 

Amatörer såväl som 
elit i de flesta åldrar 

Erbjuder all sorts 
träningsrådgivning, jobbar inom 
fotbollen med målvakter, 
individuella spelare och utbildar 
ledare.  

Saknas exempel på 
hemsidan 

Namn, registreringsår och 
verksamhetsort 

Målgrupp Kort om verksamhet Prisexempel 

Upplevelse  
 

 

Lek och rekreation    

Barngymnastik Stockholm 
(2012, Stockholmsområdet) 

Barn från 3 till 7 år 

Verksamheten som finns heter 
Trolliz idrottsskola och ska hjälpa 
barnen att hitta en idrott de sedan 
vill fortsätta med 

Terminsavgiften 
hösten 2016 är 1495 
kr. Då ingår 10 
tillfällen på 50 min/ggr 

Be sporty (2007, flera orter i 
Sverige) 

Barn och ungdomar 
2-14 år 

Erbjuder fyra olika koncept 
Funkykidz (dans 2-8 år), Bliss dance 
academy (8-14 år), Flipkidz 
(gymnastik 2-8 år) och Trix 
bollskola (2-6 år) 

Trix bollskola 4-6 år. 
50 minuter/tillfälle 
under 10 tillfällen 
vilket kostar 1400 
kr/termin 

Ivra kurser (2015, Göteborg och 
Mölndal) 

Aktiviteter för barn, 
vissa även för vuxna 

Barndans, balett, bollskola, dans- 
och gymnastikmix med flera 

Bollskola 6-7 år, 12 
tillfällen 1h/tillfälle 
kostar 1495 kr 

Komethallen (1974, Barkarby) 
Verksamhet för alla 
åldrar 

Är främst en hall där man erbjuder 
gym, innebandy, squash, badminton, 
pingis och bollskola och innebandy 
för barn 

Bollskola 4-6år 
1h/tillfälle under 12 
tillfällen. Kostnad 1380 
kr/termin 

Sportarenan (2005, Göteborg) 
Verksamhet för alla 
åldrar 

Hall där man erbjuder gym, 
innebandy, squash, badminton, 
pingis, tennis och bollskola och 
innebandy för barn 

Bollskola 4-7 år. Varje 
tillfälle är 45 min och 
pågår under 10 veckor 
till en kostnad av 
995kr/termin 

Samvaro med djur    

Blåkulla gård (1978, 
Västerhaninge) 

Verksamhet för alla 
åldrar och nivåer 

Rid- och teoriutbildning, 
privatlektioner, kortkurser i dressyr 
och hoppning, dropinridning, 
handikappridning, ridläger med 
mera 

Junior, 60 min kostar 
290 kr/lektion om 
man rider en hel 
termin 

Fors Gård (1991, Fors utanför 
Stockholm) 

Verksamhet för alla 
åldrar 

Har en ridskola för alla nivåer och 
åldrar. För de som har råd och 
kunskap finns även en lyxridskola 

Hästis/barnridning 
pågår under 1h där 
hälften av tiden är 
ridning, kostar 
200kr/ggr 

Färingsö Ridskola (1984, Ekerö) 
Lektionsridning för 
alla oavsett ålder och 
nivå 

Barnridning eller vuxenridning för 
alla 

Saknas prisexempel 



 

 

Helsingborgs Rid och Sport 
Aktiebolag (1995, Helsingborg) 

Verksamhet för alla 
åldrar 

Ridskola för barn och vuxna, 
erbjuder även ridläger 

En privatlektion en 
ryttare kostar 350 
kr/halvtimme 

Håtuna Ridskola (2013, 
Upplands bro) 

Har bara stora hästar 
så begränsar när 
man kan börja 

Erbjuder ridskola, ridläger, 
privatträning och helgkurser 

Privatlektion 1 person 
700 kr/45-60min 

Järfälla Ridcenter (1985, 
Stockholmsområdet) 

Verksamhet för alla 
åldrar och nivåer 

Erbjuder dressyr, hoppning och 
turridning 

Privatlektion 1 person 
1h kostar 550 kr 

K-Ridcenter (1999, Göteborg) 
Verksamhet för alla 
åldrar och nivåer 

Erbjuder dressyr och hoppning 
genom en rad grupper. Bland annat 
ungdomsgrupper och 
tävlingsgrupper 

Privatlektion 1 person 
1h kostar 604 kr 

Lundens gård och ridskola 
(2006, Romelanda) 

Finns verksamhet för 
alla åldrar 

Dressyr, hopp och terrängridning. 
Både i grupper och specialinriktning 
beroende på ambition 

Prisexempel saknas 

Nacka Ridhus (1990, Saltsjö-
Boo) 

Ridskola för alla 

Erbjuder dressyr, hoppning, 
terrängridning, unghästutbildning 
och körning. För avancerad- som 
nybörjarnivå 

Privatlektioner kostar 
för 45 min 1000 kr 

Oakwood Ranch (2009, 
Vallentuna) 

Verksamhet för alla 
åldrar 

Har inriktat sig på westernridning 
där man erbjuder ridskola, ridläger, 
turridning och lektioner inom 
western. Individuellt fokus på 
anpassning av verksamhet och 
erbjudanden 

Ridläger från 7 år och 
uppåt. 
20/6 - 23/, dagridläger 
9-17 till en kostnad av 
3800 kr 

Ponnystall Stockholm (2011, 
Ingarö) 

Ridskola för barn 
från 4år och uppåt 

Ridlektioner, ridläger, ponnygalopp, 
ponnykalas och ponnylekis. 
Ridskolan anpassad efter barn 

I grupp 30 min kostar 
för en termin med 21 
lektioner. Kostnad för 
terminen 3900kr för 
vardagar och 4260kr 
för helger 

Ridskolan Stockby (2001, 
Lidingö) 

Verksamhet för alla 
åldrar 

Ridskola, ridläger, privatlektioner, 
terminsaktiviteter, träningsgrupper 
inom dressyr och hoppning. Har 
även turridning 

1 person på 
ridskolehäst kostar för 
30 min 470 kr 

Ridskoleservice i Varberg (1989, 
Varberg) 

Verksamhet för alla 
åldrar och nivåer 

Har tävlingsgrupper, privatlektioner 
och kurser inom dressyr och 
hoppning 

Miniläger 21/7 – 22/7, 
10.00 – 12.00. För 
deltagare ridlekis och 
nybörjade i de lägsta 
åldrarna. Kostnad 550 
kr 

Slottsgårdens Häst o Ridskola 
(2014, Ale kommun) 

Verksamhet för alla 
åldrar 

Utbildar för att lära sig rida och 
sköta om hästen. Gör detta genom 
lektioner, läger med mera 

Balansgrupp för 
nybörjare, barn som 
vuxna. Lektionstiden 
är 50 min. Terminen 
består av 21 tillfällen 
och kostar 2730 kr 

Stallbackens ridskola i Luleå 
(2000, Luleå) 

Från 4 år och uppåt 
Har ridskola, lektioner, föder upp 
hästar, privatlektioner, ridläger med 
mera 

Knatteläger 5/8-7/8 
2016. 09:30-12:00 till 
en kostnad av 950 kr. 
Fika ingår 

Stall Siggesta (2016, Värmdö) Från 5 år och uppåt 

Erbjuder dressyrspecial, 
hoppspecial och mer allmän ridning. 
Detta görs i grupper eller 
individuellt. Erbjuder också läger 

Privatlektion 1 person 
i 50 min kostar 550 kr 



 

 

Namn, registreringsår och 
verksamhetsort 

Målgrupp Kort om verksamhet Prisexempel 

Övrigt  
 

 

Fotbollsajten (2012, via internet) 
Tränare och 
individuella spelare 
eller lag 

Är ett videoverktyg där utvalda 
moment demonstreras genom 
utklipp från matcher.  

Lagpaket 1 för 20 
spelare och 2 tränare 
kostar 3500 kr för en 
helårsprenumeration 

Futebol da  forca (2014, flera 
orter i Sverige och i andra 
länder) 

Verksamheten ska nå 
unga flickor. Utbildar 
även ledare 

Är ett samhällsprojekt där fotbollen 
används för att fostra unga tjejer 
och skapa en trygg mötesplats 

Kostar inget inte för 
deltagarna utan andra 
betalar för 
verksamheten 

Idrott utan gränser (2010, finns 
på flera orter) 

Barn och ungdomar 

Skapar meningsfull fritid för barn 
och ungdomar genom idrotten. Är 
en tjänst som stad eller kommuner 
köper 

Finns inga exempel 

Kids sports academy (flera orter 
utomlands) 

Barn 5-15 år 
Resebolaget Apollo erbjuder 
träningsresor under loven för barn. 

Är gratis för barn på 
plats. 

Kompisligan (2015, via internet) 

Alla med intresse för 
barn- och 
ungdomsfotboll (6-
19 år) 

En digitalplattform för samordning 
av landets ungdomsfotboll. Där man 
informerar och rapporterar om 
barn- och ungdomsfotbollen i landet 

Kostar ingenting för 
användarna 

Live arena sports (2007, via 
internet) 

Alla 
Sänder matcher live via internet. I 
Sverige erbjuds volleyboll, 
innebandy och ishockey 

Ett abonnemang 
kostar 79kr/månad 

Nordic Football AB (2014, 
Stockholmsområdet och Nigeria) 

Föreningar och 
enskilda spelare 

Erbjuder hjälp med administration 
för föreningar, har agentverksamhet 
och driver fotbollsakademier i 
Sverige och Nigeria. Den svenska 
akademin heter IF Stockholms 
fotbollsakademi och deltar i 
seriespel inom Stockholms 
fotbollsförbund 

Saknas  

Olka sportresor (1994, många 
orter både utomlands och i 
Sverige) 

Barn och unga inom 
fotboll, simning, 
handboll, friidrott, 
ishockey och 
innebandy 

Erbjuder träningsläger och 
sportresor till olika platser både 
inom Sverige och utomlands 

Erbjuder sig att 
anpassa efter vilja. 

Pal- practice and learn (2000, 
Falkenberg och internet) 

Individuell 
träningsutrustning 
för alla 
fotbollsspelare 

Säljer produkter som sedan ska 
utveckla spelarnas individuella 
kompetens, till exempel bollplank. 
Säljer utbildningspaket där 
individuell spelarutbildning 
tillsammans med produkterna står i 
centrum 

En heldag med 
ledarutbildning där 
olika koncept lärs ut 
kostar 8000 kr/dag. 
Milersättning och 
övernattningskostnade
r tillkommer 

Quickplay (2012, internethandel 
och butik i Stockholm) 

Fotbollsprodukter 
för den målinriktade. 
Både enskilda 
spelare och 
föreningar/lag 

Produkter för individuell 
fotbollsträning där olika produkter 
används för passningar, skott med 
mera 

Har ett stort utbud 
med produkter 
speciellt för fotboll. 
Bland annat rebounder 
som är ett nät som 
”passar” tillbaka bollen 
från 995 kr 

Sideline sports (2008, 
internetbaserat) 

För tränare inom 
flera olika idrotter 

Tränarplattform där statistik kan 
tas fram, träningar planeras, 
interagera med lagen via internet 
med mera 

Tränare plus kostar 
3890 kr/år för 1 
tränare och 10 
idrottare 



 

 

Sports international AB (1986, 
många orter både utomlands och 
i Sverige) 

Träningsläger och 
cuper för lämpliga 
åldrar inom fotboll, 
simning, tennis, 
handboll, innebandy 
och basket 

Erbjuder träningsläger och cuper 
Anpassar resorna efter 
behov 

Swedish Tennis School (2013, 
internetbaserat) 

För alla som vill 
utveckla sin tennis 

Utbildar tränare och spelare inom 
tennisen med hjälp av 
träningsvideos. Har som ambition 
att bli världens bästa online 
tennisskola 

Är uppdelade efter 
moment där vissa 
filmer kostar 49kr för 
4 månader medan 
andra kostar 39 kr 

Tennnisligan (2015, 
internetbaserat) 

Riktar in sig på alla 
som vill spela fler 
tennismatcher 

Erbjuder att sammanföra möjliga 
motståndare till tennismatcher, 
både som en tävling och för att öka 
spontanmatchandet. 

Tjänsten kostar 
ingenting 

The Hockey IntelliGym 
(internetbaserat program) 

Används enligt sida 
främst av ungdomar 
men inget hindrar 
allt alla som vill 
utveckla sin hockey 
använder 
programmet 

Olika träningsprogram inom 
hockeyn för bästa individuella 
utveckling 

Kostar från $ 29 i 
månaden 

 

  



 

 

Bilaga 3 Kommersiella aktörer med hemsida 

Copa Carrera(2004, Stockholmsområdet) http://www.copacarrera.com/ 

Goalazo AB (2016, Stockholmsområdet) http://goalazo.se/ 

IMA sport (2002, flera orter) http://www.imasport.se/ 

Quality movement (2015, Stockholmsområdet) http://qualitymovement.se/parkour-mini/ 

Sats (1998, flera orter) https://www.sats.se/satselixia/traning/kurser/ 

Sweden hockey institute (1998, Stockholmsområdet) http://hockeyinstitute.se/  

Sweden hockey trophy (2012, flera orter, även utomlands) http://www.swedenhockeytrophy.se/  

Ängelholm Outdoor floorball festival(2013, Ängelholm) http://www.angelholmoutdoor.se/  

Ackes dansskola (2011, Gävle) http://www.ackesdansskola.se/ 

Arnbergs dansstudio (2007, Malmö) http://www.arnbergs.com/start/ 

Danshuset Helsingborg (1991, Helsingborg) http://www.danshuset.com/danshuse.htm 

Dansinstitutet i Kalmar (2011, Kalmar) http://www.dansinstitutet.com/ 

Dansstudio Magic (2016, Göteborg) http://magicdance.se/ 

Dansverkstan (2001, Västerås och Västmanland) http://www.dansverkstan.com/ 

Helens Dansskola (2014, Lidköping och Skövde) http://www.helensdansskola.nu/ 

Independance Academy (2014, Lidköping) http://www.independanceacademy.se/ 

Knut Säborg Dansstudio (1996, Örebro) http://www.dansstudio.com/ 

Landskrona dansstudio (2009, Landskrona) http://www.landskronadansstudio.se/ 

Lazars Dansskola (1992, Göteborg) http://www.lazar.se/ 

Miro studios (1988, Stockholm) http://www.miro.se/mirostudios/ 

MOVE Dansstudio (1999, Göteborg) http://www.movedansstudio.se/ 

Nerikes Dansinstitut/ Clemenger Dans AB (2007, Örebro) http://dansskolan.com/ 

RG:s Dala Dansstudio (2014, Falun och Leksand) http://www.daladans.se/ 

Visby Danscenter (1989, Visby) http://www.visbydansskola.com/index.pab 

Västerås danscenter (2011, Västerås) http://vasterasdanscenter.com/ 

Wilson dance center (2008, Helsingborg) http://wilsondancecenter.se/www/ 

Actic (1994, nationell kedja) 
http://www.actic.se/club/fjaras-

simhall/barngympa-2/ 

Aktiv Hälsocenter i Finspång (1992, Finspång) http://www.aktivhalsocenter.se/ 

Babygruppen (2007, Karlberg) http://www.babygruppen.se/barngympa.php 

Barnens Hinderbana (2014, flera orter) http://www.barnenshinderbana.se/ 

Barngympa i Landvetter & Mölnlycke (1992, Landvetter & 

Mölnlycke) 
http://www.saris.se/ 

Leas gymnastik (2011, Karlstad) http://www.leasgymnastik.se/ 

Medley (2001, har anläggning från Malmö till Stockholm) https://www.medley.se/trana/cirkusgympa 

Mevalin (1990, Norrtälje) http://www.mevalin.se/ 

Minigymnasterna (2004, Stockholm) http://minigymnasterna.se/hem.htm 

Ministuds (2013, Halmstad) http://www.ministuds.se/ 

Pinocchio massage och friskvård (1998, Sollentuna) http://www.pinocchio.se/gymnastik.html 

Skara Hälsostudio (2006, Skara) http://www.halsostudionskara.com/barndans/ 

Care of Sport Båstad (2006, Båstad) http://www.careofsport.se/ 

Sportcamp (1997, Stockholmsområdet) http://www.sportcamp.se/ 

Sweden Sport Academy (2003, finns på många orter) http://www.swedensportacademy.com/ 

Stadium Sport Camp (1995, Norrköping) https://www.stadiumsportscamp.se/ 

Stockholm sport academy (2003, Stockholm) http://stockholmsportacademy.se/ 

http://hockeyinstitute.se/
http://www.swedenhockeytrophy.se/
http://www.angelholmoutdoor.se/


 

 

Gotland Sports Academy (2015, Gotland) http://www.gotlandsportsacademy.se/ 

Sports Heart (2013, Ingarö) 
http://www.harenstam.com/sports-heart-

26290590 

Värmlands Sportscamp (2010, Kristinehamn) http://www.sportscamp.nu/ 

BB-goalie Academy (2011, Stockholmsområdet) http://www.bb-goalie.com/ 

BHS Skills Academy (Lund) http://www.bhsskillsacademy.se/ 

CCM Skills camp (Flera länder) http://ccmskillscamp.eu/se#section-1 

Career Hockey Supports (2013, Falköping) http://www.careerhockey.se/ 

College Hockey Camp (Stockholmsområdet) http://collegehockeycamp.com/ 

DEFENCE FIRST (2008, Stockholmsområdet) http://www.defencefirst.se/ 

Elite Hockey Camp Sweden (2013, Huskvarna) http://www.elitehockeycamp.se/ 

Future Hockey (2011, Sundsvall) http://futurehockey.net/ 

GDI Education (2011, Hässelby) http://www.gdisweden.com/sv-SE 

Glader powerskating (2012, Mölndal) http://gladerpowerskating.com/ 

Hockey Camp Sweden (2005, Stockholm) http://www.hockeycamp-sweden.com/ 

Hockey fabriken (2003, Vallentuna) http://hockeyfabriken.se/ 

JRM Skates and skills (2014, Karlstad) http://jrmskatesandskills.se/ 

Kim Martin Goalieacademy (2014, Linköping) https://www.kimmartinacademy.com/ 

LEGACY Global Sports Sweden (Nyköping) 

http://www.legacyglobalsports.com/selectshock
ey-camps-eu?id=1661635-sweden-camp-series-
boys-01-02-04  

PROSPECT CAMP (2004, Lidingö) http://www.prospectcamp.se/ 

Sandbergs Goaltending (2014, Kungsbacka) http://www.sampan.se/ 

Storm Hockey Training (1985, rör sig över Sverige och 

även Norge) 
http://stormhockeytraining.com/ 

Svenska Hockeyskolan (2015, Stockholm, Karlstad och 

Visby, rör sig över landet) 
http://svenskahockeyskolan.se/ 

Swetec hockey (2003, Kristianstad) http://swetechockey.com/ 

Sweden Hockey Academy (2015, Stockholmsområdet) http://www.swedenhockeyacademy.se/ 

Sweden Hockey Factory (1993, Stockholmsområdet och 

Ånge) 
http://www.swedenhockeyfactory.n.nu/ 

TopHockey (2008, Stockholmsområdet och Gotland) http://www.tophockeysweden.com/ 

Individual Training Academy Innebandy (2015, Järfälla) 
http://individualtrainingacademy.se/innebandy.ht

ml 

Klubbexperten (2011, Järfälla) http://klubbexperten.com/  

Martin Olofsson Innebandyskola (2010, Örnsköldsvik) http://www.martinolofssoninnebandyskola.se/ 

Svenska Innebandy Akademin (2011, Ekerö, har cuper i 

Karlstad) 
http://www.innebandyakademin.se/ 

Unihoc summer camp (2004, Mora) http://unihocsummercamp.se/ 

Adrian Donoso Tennis (2013, Stockholm) http://www.adtennis.se/sv/ 

Advantage Sweden Tennis Academy (2013, Knivsta) http://advantageswedentennis.se/ 

Bergenwall Tennis (2013, Stockholmsområdet) http://bergenwalltennis.se/ 

Card Sport (Stockholmsområdet) http://www.cardsport.se/ 

Good to great world (2010, Järfälla) http://www.goodtogreatworld.com/ 

Jan Zabrodsky (2007, Stockholm och Ronneby) http://www.zabrodskytennis.se/ 

Lidingö tennis academy (2015 Lidingö) http://lidingotennisacademy.com/ 

L.J. Tennis (2013, Stockholmsområdet) http://www.ljtennis.com/ 

Linköping Tennisakademi (2010, Linköping) http://www.linkopingtennisakademi.se/ 

Mandala Tennis Professional (2014, Malmö) http://mandalatennis.com/ 

http://www.legacyglobalsports.com/selectshockey-camps-eu
http://www.legacyglobalsports.com/selectshockey-camps-eu
http://www.legacyglobalsports.com/selectshockey-camps-eu
http://klubbexperten.com/


 

 

Norra Djurgården Tennis Skola (1996, Stockholm) http://ndtennis.se/ 

Pauda (2004, Spånga) 
http://www.pauda.se/tr%C3%A4ning/kids/tennis

-kids-26857216 

Pelles tennisskola (1971, Stockholmsområdet) http://www.hagatennis.se/ 

Swedish Tennis Gothenburg (2009, Göteborg) http://www.stennisg.com/start.html 

Tennisakademin (2006, Stockholmsområdet) http://www.tennisakademin.se/ 

Wilson Tennis camp (1988, Båstad & Jönköping) http://www.tenniscamp.se/ 

Bollträff (2015, Stockholmsområdet) www.bollträff.se  

Coachen events (2012, flera orter i Sverige) http://www.coachenevents.se/ 

Concept4football (2015, Göteborg) http://www.concept4football.se/ 

Digitala fotbollsakademin (2013, Stockholmsområdet) http://digitalafotbollsakademin.se/ 

Elite Football Coaching (2004, Göteborg) https://www.elitefc.se/  

Fotboll2000 (1995, Lindome) http://www.fotboll2000.se/ 

Fotbollskompetens (2011, Stockholmsområdet) http://www.fotbollskompetens.se/ 

Fotbollspedagogen, (Stockholmsområdet) http://www.fotbollspedagogen.se/ 

Goeras Football Education (2011, Stockholmsområdet) http://goeras.se/ 

Individual training academy (2015, Stockholmsområdet) http://individualtrainingacademy.se/hem.html 

JW Coaching (2016, Lyckeby) http://www.jwcoaching.se/ 

Liverpool football academy (finns på flera orter) 
http://www.liverpoolfootballschool.com/summer

-training-camps/ 

Lollo academy (2013, Boston och Stockholmsområdet) http://www.lollofootballacademy.se/ 

må1vakt.nu Coaching & Training (2014, Kungsbacka) http://xn--mlvakt-iua.nu/ 

Målvaktsskola John Alvbåge (2015, Göteborg) http://www.johnalvbage.se/malvaktskola.html 

Poppen Academy (2012, Huddinge) http://www.poppenacademy.com/ 

Proffsliv (utomlands och i Sverige) http://proffsliv.se/ 

Samba football academy (2002, Stockholmsområdet) http://sambafa.se/ 

SIFT ACADEMY (2013, Stockholmsområdet) http://www.siftacademy.se/ 

Stahre International academy of Football (Stockholm och 

Helsingfors) 
http://www.stahreacademy.net/ 

Svenska fotbollsakademin (2006, Stockholmsområdet) http://www.svfa.se/ 

TAP Football Coaching (2011, Uppsala) http://tapfotboll.se/ 

Tillslag (2012, Örebro men besöker hela Sverige och 

Turkiet) 
www.tillslag.se 

TikiTaka Football Development (2011, Ytterhogdal) http://www.tikitakaacademy.com/ 

Tisanor (2013, Stockholmsområdet främst tar även uppdrag 

på andra orter) 
http://www.tisanor.se/privatperson.html 

Barngymnastik Stockholm (2012, Stockholmsområdet) http://www.barngymnastikstockholm.se/ 

Be sporty (2007, flera orter i Sverige) http://www.besporty.se/  

Ivra kurser (2015, Göteborg och Mölndal) http://www.ivrakurser.se/ 

Komethallen (1974, Barkarby) http://www.komethallen.se/bollskola/ 

Sportarenan (2005, Göteborg) http://www.sportarenan.se/ 

Blåkulla gård (1978, Västerhaninge) http://www.blakullagard.com/ 

Fors Gård (1991, Fors utanför Stockholm) http://www.forsgard.se/ 

Färingsö Ridskola (1984, Ekerö) http://www.faringsoridskola.se/om.shtml 

Helsingborgs Rid och Sport Aktiebolag (1995, 

Helsingborg) 
http://www.helsingborgsridskola.se/index.htm 

Håtuna Ridskola (2013, Upplands bro) http://www.hatunaridskola.se/ 

Järfälla Ridcenter (1985, Stockholmsområdet) http://www.jarfallaridcenter.com/ 

K-Ridcenter (1999, Göteborg) http://www.k-ridcenter.se/ 

http://www.bollträff.se/
https://www.elitefc.se/
http://www.besporty.se/


 

 

Lundens gård och ridskola (2006, Romelanda) http://www.lundensridskola.se/ 

Nacka Ridhus (1990, Saltsjö-Boo ) http://www.nackaridhus.se/ 

Oakwood Ranch (2009, Vallentuna) http://oakwoodranch.se/ 

Ponnystall Stockholm (2011, Ingarö) http://ponnystall.se  

Ridskolan Stockby (2001, Lidingö) http://www.ridskolanstockby.se/ 

Ridskoleservice i Varberg (1989, Varberg) http://www.trolliz.se/ 

Slottsgårdens Häst o Ridskola (2014, Ale kommun) http://www.slottsgarden.com/ 

Stallbackens ridskola i Luleå (2000, Luleå) http://www.stallbacken.net/ 

Stall Siggesta (2016, Värmdö) http://stallsiggesta.se/ 

Fotbollsajten (2012, via internet) http://fotbollsajten.se/ 

Futebol da  forca (2014, flera orter i Sverige och i andra 

länder) 
http://www.futeboldaforca.com/sverige  

Idrott utan gränser (2010, finns på flera orter) http://iug.se/ 

Kids sports academy (flera orter utomlands) 
http://www.apollo.se/resor/traningsresor/playitas/

kids-sports-academy 

Kompisligan (2015, via internet) http://www.kompisligan.se/ 

Live arena sports (2007, via internet) http://sports.livearena.com/Home/Index/?c=12 

Nordic Football AB (2014, Stockholmsområdet och 

Nigeria) 
http://www.nordicfootball.se/ 

Olka sportresor (1994, många orter både utomlands och i 

Sverige) 
http://www.olka.se/ 

Pal- practice and learn (2000, Falkenberg och internet) http://www.pal-football.com/se 

Quickplay (2012, internethandel och butik i Stockholm) http://quickplay.se/individuell-traning-fotboll 

Sideline sports (2008, internetbaserat) http://sidelinesports.com/sv/  

Sports international AB (1986, många orter både utomlands 

och i Sverige) 
http://www.sportsinternational.se/ 

Swedish Tennis School (2013, internetbaserat) 
https://www.swedishtennisschool.com/sv/om-

oss/ 

Tennnisligan (2015, internetbaserat) http://www.tennisligan.se/ 

The Hockey IntelliGym (internetbaserat program) http://www.usahockeyintelligym.com/ 

 

 

 

 

http://ponnystall.se/

