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Utvärdering av fritidsbanker
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• Syftet - utvärdera vilka samhällsnyttor 
fritidsbanker bidrar med och identifiera 
deras utmaningar och framgångsfaktorer

• Metod – enkäter (75st) och 
djupintervjuer (5st)  



Miljöutvärdering av Leksaksbiblioteket
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• Syftet – värdera miljönyttan med 
Leksaksbibilioteket i Majorna

• Metod – enkät (100 svar) och data från 
databaser och tidigare studier



Delningstjänster och levande gatuplan
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• Syftet – kartlägga hur delningstjänster 
placerade i gatuplan kan bidra till 
värdeskapande och förutsättningar för 
detta. 

• Metod – analys av tidigare forskning (21 
artiklar) och personliga intervjuer (10st)  



Samhällsnivån - So c ia la  e ffe kt e r  

• Trygghet och stadsliv: inte minst på platser med tomma lokaler och låg 
betalningskraft (Røyne m.fl. 2020); befolka stadsrummet vid andra 
tidpunkter på dagen (Røyne m.fl. 2020).

• Lärande och utbildning: för en bredd av målgrupper(Røyne m.fl. 2020); 
lärande genom delaktighet (Røyne m.fl. 2020).

• Hälsa: för en bredd av målgrupper (ex lågutbildade) (Røyne m.fl. 2020).

• Ex. 52 %  svarar att de rör sig mer tack vare Fritidsbanken (Tekie m.fl. 
2020).
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Samhällsnivån - Eko no m is ka  e ffe kt e r  

• Lokal sysselsättning: arbetsträning och kompetensutveckling för 
människor långt ifrån arbetsmarknaden (Røyne m.fl. 2020).

• Innovation och företagande: erbjuder utrustning, lokaler och 
gränsöverskridande nätverk (Røyne m.fl. 2020).

• Ex. Bibliotek ger 12 % mer ekonomiskt värde än vad de kostar i 
Storbritannien och gånger mer i USA (Røyne m.fl. 2020).

• T.ex. Fritidsbankers ideella arbete värderas till 2,5-5 miljoner SEK/år 
(Tekie m.fl 2020)
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Samhällsnivån - Miljö e ffe kt e r

• Beteendeförändringar och lärande kopplat till miljö och klimat (Røyne 
m.fl. 2020).

• Resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan (Røyne m.fl. 2020).

• Ex. Svenska fritidsbanker har potential att minska klimatpåverkan 
med 70 % och materialåtgång med över 80 %

• Ex. Leksaksbiblioteket i Majorna kan bidra till att undvika produktion 
och transport motsvarande ca 82 000 ton CO2-ekvivalenter. 
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Avslutning

• Få studier – stort ämne

• Studierna visar på större tendenser

• Studierna utgör exempel på att delningsinitiativ måste ”få plats” i 
staden

• Detta avgör också vilka effekterna blir i det specifika fallet

RISE — Mallpresentation8


	Bildnummer 1
	Utvärdering av fritidsbanker
	Miljöutvärdering av Leksaksbiblioteket
	Delningstjänster och levande gatuplan
	Samhällsnivån - Sociala effekter  �
	Samhällsnivån - Ekonomiska effekter  �
	Samhällsnivån -  Miljöeffekter�
	Avslutning

