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Basketstjärnan Amanda Zahui intensifierar samarbetet med 
Loka för att göra skillnad i samhället 
  
Amanda Zahui - en av svensk baskets stora profiler har med sin starka personlighet 
både på och utanför planen snabbt blivit en ambassadör för svensk basket och en 
förebild för många unga. Amanda har sedan 2016 samarbetat med Loka för att stötta 
samhällsprojektet Loka Heroes. Nu förlänger parterna samarbetet för att få ännu fler 
unga i rörelse, och inom kort lanseras en ny satsning med Amanda i spetsen. 
  

- Loka Heroes gör ett fantastiskt arbete i samhället och det går ut på att vi försöker 
hjälpa de som vill hjälpa andra. Det finns hjältar överallt som gör skillnad med basket 
som verktyg, vare sig om det är att få fler tjejer att idrotta eller att starta upp 
basketklubbar där det inte finns någon förening. För mig är det jätteviktigt att bidra 
med det jag kan för att stötta och inspirera unga killar och tjejer att våga drömma, 
säger Amanda Zahui B.  

  
Amandas egna starka personliga berättelse berörde och uppmärksammades när hon deltog 
som sommarvärd i 2019 års upplaga av Sommar i P1. Samma år tog hon emot 
Sportspegelns Hederspris på Idrottsgalan för sitt stora engagemang i Loka Heroes-projektet; 
Basket Gäris i Vårby, ett projekt som Amanda engagerat sig extra mycket i. Initiativet riktar 
sig mot unga tjejer och har varit särskilt viktigt då bara 5 procent av högstadietjejer är med i 
en idrottsförening i Vårby. Det är den lägsta siffran nationellt i Sverige och kan jämföras med 
Lidingö där 59% är med i en idrottsförening. I samband med att Amanda tog emot priset höll 
hon ett brandtal för allas lika värde som fick stor uppmärksamhet. 
  

–     Amanda Zahui är helt otrolig med sitt stora samhällsengagemang där hon använder 
sin röst till att göra skillnad för alla de som inte har samma möjlighet eller 
förutsättningar. Hon lyfter dagligen frågor som rör jämlikhet, mångfald och allas lika 
värde. Där hoppas vi på Loka kunna stötta och tillsammans med Amanda fortsätta att 
inspirera och möjliggöra för fler att idrotta, säger Anna-Stina Hallberg, marknadschef 
på Loka.  

 
Under året kommer en ny satsning med Amanda och Loka Heroes att lanseras, där man 
tillsammans vill få fler tjejer att spela basket. Loka Heroes stöttar i dagsläget 14 olika projekt 
runt om i landet men söker aktivt efter fler hjältar att stötta och peppa. Via lokaheroes.se kan 
man ansöka eller tipsa om någon som gör skillnad i samhället med hjälp av basket.   
 

 

 

 



 

Om Loka Heroes:  
Loka Heroes är ett initiativ från Loka (Spendrups Bryggeri) och Svenska 
Basketbollförbundet.Tillsammans hittar, peppar och stöttar vi människor som gör skillnad i 
samhället med basket som verktyg.Vi tror att basket gör skillnad inom två av vårt samhälles 
största utmaningar - hälsa och mångfald. Basket är nämligen Sveriges mest jämställda och 
integrerade sport. Loka Heroes stöttar Heroes med pengar, kunskap, utrustning, kontaktnät 
och kanaler att nå ut. Loka Heroes strävar efter att inspirera fler till att göra skillnad i 
samhället med hjälp av basket. 

Läs mer på lokaheroes.se. eller på facebook.com/lokaheroes.  
  
Presschef Spendrups: Rose–Marie Hertzman, Rose-Marie.Hertzman@spendrups.se, 0708-
95 25 67  
  
Marknadschef Loka: Anna-Stina Hallberg, Anna-Stina.Hallberg@spendrups.se 
 
Ansvarig byrå: Håkanson United 
Projektledare SBBF: Mats Elsnitz 
  
Om Loka  
Loka, som är marknadsledare på smaksatt vatten, kommer från hälsokällan i Bergslagen. 
Människor har vallfärdat till hälsokällan i flera århundraden för att dricka av det mytomspunna 
vattnet. Innan vattnet tappas på flaska, kolsyras det lätt, salter tillsätts för att uppnå ett 
önskat mineralinnehåll och naturliga aromer tillsätts för att ge den goda smaken. Loka 
innehåller varken socker, sötningsmedel eller kalorier. 
  
Om Svenska Basketbollförbundet 
Svenska Basketbollförbundet vill att basketen blir Sveriges mest tillgängliga nationalsport. För oss 

betyder det att alla ska känna sig välkomna oavsett vem man är, var man bor eller var man kommer 

ifrån. På ungdomsnivå spelar vi Easy Basket utan tabeller, på gatan lirar vi 3x3 streetbasket och på 

elitnivå imponerar våra stjärnor i landslag, NBA, WNBA och Basketligorna. Vi har 80 000 

medlemmar och 35 000 aktiva spelare över hela Sverige. 
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