
  

                                                

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av OV Helsingborgs sociala 
hållbarhetsarbete uppgår till 

34 miljoner kronor 

#viställerupp är Handbollsligans och SHE:s samhällsengagemang 

inom hälsa, integration och inkludering. OV Helsingborg är en 
ledande förening inom området med drygt 1000 barn och ungdomar. 

Och varje vecka aktiverar OV:s integrationsprojektet- 
Handbollsskola för alla, 350 barn i våra mest utsatta stadsdelar som 

tränar handboll eller får läxhjälp. 

 
OV Helsingborgs verksamhet granskades i detalj av Idrottekonomiskt centrum har 

och kommit fram till att värdeskapandet under verksamhetsåret och som därefter 
ger successiva effekter har ökat till imponerande 34 miljoner kronor (30 mkr). 

Det samhällsarbete som OV Helsingborg gör genom Handbollsskola för Alla, OV 

Beachhandboll, Öresunds cup, sommarskola, m.m. ger effekter. Detta är 
genomförbart tack vare våra partners och medlemmar. 

 
- Detta är ett kvitto på vilken fantastisk insats OV Helsingborg gör i samhället. 

Tillsammans med våra partners och medlemmar har vi skapat en stor 
samhällstjänst som vi ska vara stolta över, säger klubbchef Mats Engblom.  

 

Idrottsekonomiskt centrum har nu granskat klubbarnas verksamheter och kommit 
fram till att det totala samhällsvärdet uppgår till 320 miljoner kronor per år. Detta 

värde inkluderar minskade sjukvårdskostnader och ökade hälsoförbättringar, samt 
effekter kring bättre social gemenskap, studier och arbetsmarknadsframgång. 

 

Totalt bedrivs 105 olika verksamheter och projekt för 45 000 barn och unga i de 22 
klubbarna. 

 
- Samhällsnyttan inom handbollen är således mycket stor inom sociala områden 

som bedrivs inom #viställerupp. säger Björn Anders Larsson, ekonom och 

samhällsanalytiker vid Idrottsekonomiskt centrum. 
 

I årets analys har även värdet av de nära nog 2 400 ideella ledarnas insatser i 

de 22 föreningarna räknats fram. Det samlade samhällsekonomiska värdet för 

alla ideella ledartimmar som genomförs beräknas till ett värde av motsvarande 

145 miljoner kronor per år. Detta värde manifesterar att de ideella ledarnas 

insatser är helt avgörande för svenskt föreningsliv. 

För mer information, kontakta:  

Mats Jacobson, projektansvarig OV Helsingborg, mats.jacobson@ovhelsingborg.se, tel: 0708-497825 
Mats Engblom, klubbchef OV Helsingborg, mats.engblom@ovhelsingborg.se, tel: 0731-795354 
Björn Anders Larsson, Ekonom och samhällsanalytiker Idrottsekonomisk centrum,  
bjorn-anders.larsson@nordeg.se, 0762-483056 
 
Handbollsligan - högsta serien inom svensk herrhandboll 
Svensk Handbollselit, SHE, - högsta serien inom svensk damhandboll 
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