
Klubbspecifik analys av samhällsekonomiska effekter inom #viställerupp 
under ett verksamhetsår

BK Heid



HÄLSA

”Vi sätter barn och ungdomar i rörelse.”

Genomförda aktiviteter

§ Skolsamverkan: Vi genomför Klasshandboll 

med handbollslektioner i 23 olika skolor med 

särskilt fokus på elever i årskurs 2-3. Här 

besöker vi skolor i vårt närområde för att 

presentera handboll för barn och unga.

§ Vi genomför årligen 130 aktiviteter inom 

Klasshandboll och har i snitt 24 deltagare per 

aktivitet. Vi har cirka 2 200 unika elever som 

deltar under året. Allt sker i egen regi.  

§ Vår ordinarie barn och ungdomsverksamhet 

engagerar 350 barn och ungdomar i U8-U19 

samt 160 knattar födda 2012 eller senare.



INTEGRATION

”Vi ser till att barn och ungdomar från 

olika bakgrund får mötas.”

Genomförda aktiviteter

§ Vi genomför årligen 130 aktiviteter inom 

Klasshandboll och har i snitt 24 deltagare 

per aktivitet. Vi har cirka 2 200 unika elever 

som deltar under året.   

§ Av de 23 skolor som finns i vårat 

upptagningsområde ligger flera skolor 

inom det som polisen kallar ”Utsatt 

område”. Vi beräknar att minst häften av 

alla dessa aktiviteter genomförs i dessa 

områden.



Totalt värdeskapande under verksamhetsåret 
och som därefter ger successiva effekter  

Hälsa 1 054 000 kr

Integration 8 976 000 kr

Totalt resultat för värdeskapandet: 10 030 000 kr



ÖVRIGA 
SAMHÄLLS-

PROJEKT

Övriga initiativ

§ Heid är ordförande och drivande i Fokus 

Förening som är en samarbetsförening i 

stadsdelen där en av aktiviteterna är att 

driva Fritidsbanken. Fritidsbanken fungerar 

som ett bibliotek för idrottsprylar och är 

öppet under större delen av året.

§ Fritidsbanken motverkar stillasittande och 

bidrar även till spontanidrott. 

- 54 % av låntagarna på Fritidsbanken anser 

att de rör sig mer som en följd av att de 

lånat utrustning. 

- 42 % tror att de inte hade provat på 

aktiviteten om de inte hade haft möjlighet 

att låna utrustningen. 



För mer fördjupad information om rapport, 
beräkningar och analys

Björn Anders Larsson
bjorn-anders.larsson@nordeg.se

0762-48 30 56

Genomförande av beräkningar och 
analys samt författare till rapport


