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Beskrivning av tjänsten: FixaMera 

Fixamera ska vara en träffpunkt för återbruk i Sofielund. Tjänsten ska ge användaren 

möjlighet att förlänga livslängden på sina saker genom att vårda, reparera eller 

uppgradera dem. Förutom en plats att utföra lagningsarbeten på ska FixaMera erbjuda 

enklare verktyg, kunskap och inspiration. Till en början ser vi att tjänsten kan knytas 

till ett mindre område eller grannskap.  

Sofielund som plats för tjänsten  

Trots att Sofielund ligger relativt centralt lever boende i stor utsträckning under låga 

socioekonomiska förhållanden. Historiskt har det en status som nybyggar- eller 

inflyttningsområde; förr kom man från landsbygden, idag är det främst studenter och 

nyanlända från andra länder som flyttar in. Att komma ny till en plats innebär ofta 

saknad av gemenskap, kanske förlorad identitet och självkänsla, har man då också ont 

om pengar kan det vara svårt att förändra sin situation till det bättre.  

Enligt rapporter och det som media lyfter fram förekommer också mycket sociala 

problem, otrygghet och kriminalitet i Sofielund. Polismyndigheten har klassats 

området som ett av femton "särskilt utsatta områden" i Sverige. Med tiden har läget 

förändrats och Sofielund går mot en mer och mer positiv utveckling. Bland annat har 

seriösa fastighetsägare i partnerskap med Malmö Stad gått samman i Fastighetsägare 

Sofielund för att göra Sofielund till en mer attraktiv stadsdel.  

Bilden stämmer överens med kriminologforskare på Malmö Universitets kartläggning 

och analys av den lokala brottsbilden i Sofielund. Enligt dem bör trygghetsåtgärderna 

riktas mot utvecklandet och upprätthållandet av kollektiv styrka. Man bör satsa på 

insatser som syftar till att stärka sammanhållningen och tillit på individnivå (Malmö 

Universitet, 2014).   

FixaMeras sociala mervärden  

Tjänsten ska inte vara ekonomiskt vinstindrivande utan bidra med sociala och 

ekologiska mervärden. FixaMera ska vara ett initiativ för att bidra till den positiva 

utvecklingen i området och ska genomföras av lokala aktörer på lokal nivå, med de 
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boende och inte för. Genom att ge invånarna möjlighet att påverka blir de medskapare 

i områdets utveckling.   

Gemenskap och delaktighet   

I FixaMera samlas man för att fixa med sina saker, men också för att ge och få hjälp 

av varandra. I en del lagningsarbeten behöver man vara fler än en. Det kan handla om 

att bära ner ett bord för slipning från någon av lägenheterna eller att hålla i medan 

någon annan skruvar. Tanken är också att boende ska få möjlighet att tillsammans 

skapa något till gården eller huset t.ex. en gunga, odlingslådor eller en grillplats. Man 

ska samlas kring en gemensam uppgift för att delta i en förändring.  

Trygghet och tillit  

Trygghet är en viktig faktor för individens välmående såväl som för stad och 

fastighetsägare. Genom att skapa möten mellan människor kan FixaMera bidra till att 

minska den upplevda otryggheten. Tjänsten ska vara en öppning till umgänge mellan 

grannar och göra livet mellan husen mer levande. Att ha vetskap om vilka som bor 

och rör sig i ens närhet kan i sig bidra till ökad trygghetskänsla.  

För människor med svag anknytning kan möten mellan grannar vara ett första steg. 

Oavsett bakgrund delar man boendet och gården som gemensam utgångspunkt. Kan 

man dessutom tillsammans verka för att förbättra eller vårda detta skapas en känsla av 

“vårt”, ett ansvar för och en tillit till. 

Trivsel och stolthet  

Möjligheten att med enkla medel påverka sin närmiljö, hemmets insida och runt om, 

leder på sikt till ökad trivsel. Inflytandet gör att man känner sig sedd, lyssnad på och 

då i högre grad värderad. För den som är nyinflyttad, har ont om saker och samtidigt 

saknar ekonomiska medel kan det vara svårt att skapa det hem man identifierar sig 

med. FixaMera ska vara en väg för personlig prägel och på så sätt öka känslan av 

tillhörighet och identifikation med bostadsområdet. Deltagandet och engagemanget 

ska resultera i stolthet för sitt hem, gården, grannskapet, men också Sofielund.   

På sikt kan återbruk i sig, på samma sätt som den existerande och utbredda 

stadsodling som finns i området, bidra till en positiv självbild samt bild utåt för 
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Sofielundsbor. När området inte ses som en farlig och utsatt plats utan istället som 

nyskapande och miljötänkande kan de bosatta identifiera sig med detta istället.  
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Målgrupp  

Målgruppen är boende i flerfamiljshus belägna i Sofielund. Området har flera 

storgårdskvarter från 1920-talet med öppna gårdar och gräsplaner som är tänkta att 

utnyttjades gemensamt av alla fastigheter i kvarteret. Tjänsten ska bidra till att väcka 

liv mellan dessa hus. Dessutom innebär lägenhetsformatet svårighet när det kommer 

till vård- och reparationsarbeten. Slipning och målning kan leda till att lägenheten 

fylls med damm och lukt av kemikalier. Därmed kanske man drar sig från projektet. 

FixaMera ska verka för att göra det enklare.   

När det kommer till ålder ser vi att användaren bör vara vuxen och uppåt. Vi anser att 

behovet är störst hos den som har ett eget hushåll oavsett om denne är student eller 

pensionär, oerfaren eller erfaren. Begränsning beror också på riskerna som uppstår vid 

hantering av verktyg och ansvarstagandet som krävs av individen. Vi ser att barn kan 

vara med i vuxet sällskap. Att ha barn ska inte vara begränsande för den som vill delta 

i FixaMera. 

Förflyttning under designprocessen till nuläge 

D e s i g n k a r t a :

!  
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Vi har i designkartan tagit bort att tjänsten ska vara flyttbar, det är mer komplex att 

lösa och vi ser att det är bäst att börja enkelt för att komma igång. När det gäller 

aktiviteterna lämnade vi kvar de olika aktiviteter man kan göra inom möbelvård. Fast 

vi ser hellre att våra värden är grunden istället för vad man gör, om man vill utveckla 

det vidare inom något annat inom vårda, reparera och uppgradera. Vi har lyft fram de 

sociala värdena som vi inte hade fått med innan. Vi kan presentera aktörerna mer 

djupgående, vilket är något som vi har jobbat rätt mycket med.  

S W O T - a n a l y s :

!  

I SWOT-analysen har vi markerat i rött det som vi har uppdaterat. Det mesta ligger 

oförändrat. Vår grundidé har stått sig genom processen.  

Relationer mellan aktörer och stakeholders  

I utveckling av FixaMera har vi sökt olika öppningar för genomförandet av tjänsten. 

När frågan “med vilka?” har berört målgruppen har frågan “med vilkas hjälp?” berört 

utomstående aktörer och lämpliga stakeholders. I Sofielund är fastighetsägarna och 

BID-modellen stadigt förankrad och en öppning har varit att arbete med dem och 

Malmö Stad. Vi har studerat allmännyttiga fastighetsbolags arbete och sökt förståelse 

för hur det fungerar och sökt efter liknande tjänster och projekt inom ramen för deras 

arbete. Därtill har vi intresserat oss för bostadsrättsföreningar, Hyresgästföreningen 
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och Boverkets arbete för ökat boendeinflytande och trivsel. Vi har försökt plocka fram 

vilka av deras mål som går i linje med FixaMera och hur detta skulle kunna leda till 

potentiella samarbeten.   

Ytterligare ett alternativ är att en befintlig förening tar på sig idéen, till exempel något 

av byalagen eller en bostadsrättsförening. Man skulle också kunna starta en ny ideell 

förening vars syfte är att genomföra och driva FixaMera. 

Allmännyttan  

“Allmännyttan” är en kollektiv benämning för allmännyttiga bostadsbolag som oftast 

är ett aktiebolag som är ägt av kommunen. Bolagets uppgift är att förvalta hyres-

fastigheter enligt ett avtal med staden. I idéprogrammet Allmännyttan mot 2030 kan 

man läsa om Allmännyttans växande roll som samhällsbyggare möjliggörare. 

Hållbarhet genom-syra allt som allmännyttan gör och däribland ska företagets 

ekonomi präglas av långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk och återvinning. Man 

ska “bidra till att människors livskvalitet genom att erbjuda goda hyresbostäder med 

valfrihet och inflytande samt öka välfärden genom att skapa goda bostadsmiljöer.” 

Vidare ska företaget vara en motor i områdesutvecklingen och bidra till levande, 

stabila och trygga levnadsmiljöer (Sabo.se). 

MKB  

Många allmännyttiga bostadsföretag väljer att göra stora satsningar på trygghet och 

social sammanhållningen i boendeområdena. Bland de vanligare finns trygghets-

vandringar, städpatruller, odlingar och fritidsaktiviteter. Lunds allmännyttiga 

bostadsbolag, LKF, har varit med och bidragit till FixaTill genom lokal och en 

halvtidstjänst. Att LKF valt att satsa innebär att de betraktar idén som lönsam för dem 

och ger stöd för att liknande samarbeten kan äga rum. 

MKB är Malmö Stads största och även allmännyttiga bostadsbolag. I sin ägaridé för 

MKB skriver kommunen så här: “Social och miljömässig hållbarhet ska vara viktiga 

element i verksamheten. Verksamheten ska baseras på långsiktighet och affärs-

mässighet.” Som allmännytta arbetar de redan kontinuerligt med trygghets-skapande 

insatser som ökad belysning, klottersanering samt trygghetsvandring och trygghets-
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jour. Detta speciellt i utsatta områden i samverkan också i olika projekt med privata 

såväl som offentliga aktörer. MKB har även satsat mycket på självförvaltning som 

innebär att de boende hjälps åt för att hålla ordning på gården och i fastighetens 

allmänna utrymmen (MKB.se). Vi ser att FixaMera skulle kunna utvecklas till en 

slags “snickeri-självförvaltning”. Fastighetsägaren kan då bidra med material och 

andra medel medan de boende kommer med förslag och idéer samt utför dessa. 

FixaMera blir då ett sätt för de boende att få inflytande och påverkan på sin närmiljö. 

Fastighetsägare Sofielund  

Fastighetsägare Sofielund är en ideell förening som arbetar för att öka trivsel, 

trygghet och sammanhållning i Sofielund. Samtidigt består föreningen av fastighets-

förvaltare vars verksamheter inte är ideella. Arbetet utförs i partnerskap med Malmö 

Stad och utgår från BID-modellen som på sikt handlar att öka Sofielunds attraktions-

kraft och öka värdet på fastigheterna. Bland Fastighetsägare Sofielund finns även 

tidigare nämnt MKB. Med FixaMera har vi inte samma slutmål, men delar 

gemensamt några av delmålen. Fastighetsägare Sofielund stödjer också Agenda 2030, 

precis som Malmö Stad och Allmännyttan, så hållbar utveckling genomsyra arbetet. 

För att som förening söka stöd från Fastighetsägare Sofielunds fond måste man kunna 

uppge vilket av FN:s 17 globala mål som projektet eller insatsen bidrar till. FixaMera 

går i linje med flera av målen, men fokuserar främst på målen “11: Hållbara städer 

och samhällen” och “12: Hållbar konsumtion och produktion”. 

På Fastighetsägare Sofielunds kontor pratade vi med Hjalmar Falk utvecklings-

samordnare från Malmö Stad. Han förklarade att de håller på att utveckla ett koncept 

med så kallade “områdesvärdar”. Den befintliga städpatrullen ska få ett bredare 

arbetsområde som kretsar kring att bidra till hållbara lösningar och ökad trivsel inom 

ramen för avfallshantering och enklare reparationer. Bland arbetsuppgifterna som 

nämndes finns att: bygga tillit och nätverk, avfallshantering, enklare reparationer som 

måleri, stopp i avloppet och montering. Vi ser att områdesvärdarna skulle kunna var 

en del i FixaMera alternativt driva något liknande. Vi vill också kunna tipsa Hjalmar 

om vad vi utifrån våra undersökningar och idéer tror kan fundera bra. Hjalmar 
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nämnde även att återbruksfunktioner har diskuterats under flera år i Sofielund, men 

inte kommit till skott. Vi vill gärna vara till hjälp och försöka skynda på detta.  

Hyresgästföreningen och Boverket  

Hyresgästföreningen finns till för att representera hyresgäster, hjälpa dem genom 

juridisk rådgivning och förhandla om hyror med de allmännyttiga bostadsföretagen 

såväl som privata fastighetsägare. Vi ser att Hyresgästföreningen kan vara en lämplig 

samarbetspartner då deras främsta mål och uppgift är att se till de boende. De kan 

fungera som en motpol i ett samarbete med Fastighetsägare Sofielund. Vi vill inte att 

BID-modellens ändamål ska ta över och att fokuset ska hamna på att skapa en positiv 

affärsutveckling för utomstående aktörer. Hos Hyresgästföreningen kan FixaMera 

också söka bidrag i form av boinflytande- och fritidsmedel (Hyresgästföreningen.se).  

När det kommer till Boverkets arbete rör det sig främst om samhällsplanering, 

bostadsbyggande, men även boende. De är en statlig förvaltningsmyndighet som även 

administrerar statliga stöd och bidrag. För FixaMera kan deras bidraget till allmänna 

samlingslokaler och verksamhetsutveckling vara aktuella. I bidragsmöjligheten ingår 

även inköp av inventarier och utrustning till den planerade verksamheten, i Fixa-

Meras fall diverse verktyg. Slutligen har Boverket även inlett ett arbete för att främja 

så kallade “byggemenskaper”, vilket kan vara en inspirationskälla. En byggemenskap 

blir till när en grupp människor utifrån sina egna ambitioner på gemensam väg 

planerar, låter bygga och därefter använder byggnaden. FixaMera kan liknas vid en 

liten byggemenskap fast med möbler. Boverket menar att dessa bidrar till mycket 

gemenskap och den sociala samhällsutvecklingen (Boverket.se). 

Byalagen och ideella föreningar  

I Sofielund finns två byalag, ett i den södra delen, Gamla Sofielunds Byalag, och ett i 

den norra, Byalaget Sofia. Byalagen är allmänna föreningar vars syfte är att skapa en 

god boendemiljö, välskött och trivsamt med lokala aktiviteter och fritidssysslor. Det 

är medlemmarna som styr och tar beslut, men med utgångspunkt i föreningens 

stadgar. De har visat intresse för FixaMera och därför vill vi skapa en överlämning till 

dem.  
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Ytterligare ett alternativ skulle vara att någon tog på sig att starta en ny ideell förening 

för att kunna driva genom FixaMera fritt. Därför har vi till vår överlämning skissat 

upp förslag på föreningsstadgar och bra tillvägagångssätt. Slutligen finns det en hel 

del bidrag som endast kan sökas av ideella föreningar och därmed kan verksamhets-

formen ha vissa ekonomiska fördelar.  

Ekologi och miljövänligt agerande  

Avfallstrappan är ett direktiv som EU har tagit fram och är antaget i den svenska 

miljöbalken. Den styr hur avfallet ska tas om hand. Minimera, återanvända, återvinna, 

utvinna energi och deponera. Där det bästa är att minimera, vilket innebär att vårat 

konsumtionsmönster måste ändras (Naturskyddsföreningen.se).  

Vi ser att med våra tjänst kan man minimera avfall genom att man lånar verktyg och 

lagar det man redan har istället för att köpa nytt. Allt för att förbruka mindre av 

naturens resurser och minska utsläpp av miljögifter. Soffan är den möbel som orsakar 

störst utsläpp av växthusgaser. Framför allt är det stål och skumplast som bidrar till de 

höga utsläppen. Trämöbler i teak, mahogny, rosenträ och jakaranda kan bidra till 

skövling av tropiska skogar (Naturskyddsföreningen.se).   

I vårat slit och slängsamhälle lönar det sig oftast mer att köpa en ny istället för att 

reparera den och därmed slängs på soptippen. När det gäller möbler ser vi att detta 

faktiskt inte behöver vara så. Vissa reparationer är enkla och billiga att göra. Man kan 

även uppdatera sin möbel till en modernare variant billigt med färg, tapeter och lite 

fantasi. Det behöver inte vara speciellt avancerat eller svårt. Det behövs enbart 

enklare verktyg och det finns många böcker och inspiration och beskrivningar på 

nätet att ta hjälp av. Med samarbete kan man förutom att dela verktyg och lokal även 

dela på kunskap, skapa med andra och sprida den vidare. Det viktigaste i kommande 

oroliga tider är att samarbeta och fysiskt mötas.  

Vi måste förändra vårt tankesätt på hur vi konsumerar och lär oss saker genom att röra 

sig mot en delningsekonomi, hållbar livsstil och normalisera miljövänligt agerande. 

Även om man lever i förnekelse, eller övertygelse om att ny teknik kommer att räddas 
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oss, kan egennyttan säkerligen få med dessa i verksamheten och “tvinga” in dem i 

FixaMeras värderingar.   

!  

Moodboard: Ekologi och miljövänligt agerande 
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Positionering  

I och med att våra grundvärderingar och att idén om vår tjänst består ganska bra från 

när vi skapade den så har vår position inte direkt ändrats. Vår vision för tjänsten är att 

den kontinuerligt förbättras allt eftersom användare samlar på oss sig mer kunskap 

och erfarenhet och att det leder till en fortsatt kurva uppåt med en ständig utveckling 

av social hållbarhet. Vi har dock fått mer erfarenhet av marknaden och andra liknande 

aktörer varpå några nya platser tillkommit på positioneringskartan. I positioneringen 

utgår den sociala och ekonomiska biten helt ifrån användaren. 

Ekologisk hållbarhet 

 

 

!  12



Social hållbarhet (individen) 

!  

Ekonomisk hållbarhet (individen) 

FixaMera (och andra liknande verksamheter)   

Ekologisk: Ökar möjligheten att faktiskt vårda sina saker. Sparar på jordens resurser, 

minskar slit och släng-kulturen. Kan kanske också på sikt ändra mentaliteten kring det 

och att användare börjar ta till vara på sina ägodelar på ett mer varsamt sätt.  

Social: Den bidrar till ökad social hållbarhet då tjänsten främjar gemenskap och 

delaktighet bland de boende, skapar en trygghet då man lär känna personerna i sitt 

område.  

Ekonomisk: Verksamheten reducerar inköp av nya möbler och tar istället tillvara på 

redan befintliga möbler, som man mycket billigare kan reparera/uppgradera själv.  

  

Second Hand  

Ekologisk: Bättre än en konventionell butik då man inte köper nytt, använder det som 

redan har producerats, men har fortfarande avtryck på miljön i form av transporter till 

och från lager och butik.  

Social: Hamnar långt ner på skalan då det inte finns mycket mer social kontakt än att 

man är i en butik med andra människor, och främst pratar med kassapersonalen vid 

köp.  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Ekonomisk: Hamnar hyfsat högt på skalan, då second hand ofta är avsevärt billigare 

än köp i vanlig butik. Hamnar lägre än Fixamera då det ändå är ett köp istället för att 

reparera själv. Och om man ser till den ekonomiska helheten så är en enklare 

reparation ofta inte speciellt dyr i material. 

Butik som lagar åt dig (exempel: Butik Torsten)   

Ekologisk: Hamnar högt, ur ekologisk synvinkel fungerar den som vår tjänst. 

Kostnaden gör kanske att det inte används i så stor utsträckning.  

Social: Hamnar långt ner då det inte bidrar med någon speciell form av social 

hållbarhet.  

Ekonomisk: Kan ofta vara dyrt att lämna in.   

Repamera (laga kläder online)  

Ekologisk: Vård och lagning av kläder, istället för att slänga och köpa nytt är positivt, 

men att frakta kläder över hela landet till och från butiken (som ligger i Malmö) är 

inte optimalt.  

Social: Då hela processen sker via internet så finns det ingen social hållbarhet.  

Ekonomisk: Billigare än att köpa nytt men dyrare än reparation får den att hamna i 

mitten bland andra liknande tjänster. Frakt tillkommer såklart vilket också påverkar 

resultatet.  

Konventionell butik   

Ekologisk: Nyproducerade produkter består av en lång kedja av miljökrävande 

processer, allt ifrån utvinningen av råmaterial, till att kemikalier brukas, till alla 

transporter, ofta över hela jordklotet.    

Social: Hamnar långt ner då det inte bidrar med någon speciell form av social 

hållbarhet.   

Ekonomisk: Hamnar långt ner på skalan då det vanligtvis är dyrare att köpa nytt än 

att köpa begagnat och dyrare än att reparera. 

Nätbutik  

Ekologisk: Nätbutiker är svår att positionera då det är många faktorer som spelar in. 

Internets tillgänglighet bidrar förmodligen till högre försäljning. Större utbud och att 

priserna pressas på nätet bidrar till mer handel och då större effekt på klimatet. Fri 
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frakt och fri retur får oss att skeppa saker runt jordklotet utan att reflektera kring 

konsekvenserna. Det kan också vara så att det blir mer ekologiskt hållbart än fysiska  

butiker då man slipper transporter via mellanhänder och återförsäljare samt att 

privatpersoner ska ta sig till olika butiker.   

Social: Hamnar ytterst på skalan då ett online-köp inte innefattar någon kontakt med 

annan människa.   

Ekonomisk: Är ofta billigare att köpa via nätet än i fysisk butik.  

Personas och customers journeys med touchpoints    

Våra personas är valda med utgångspunkt i våra intervjuer, enkätundersökningen och 

den tänkta målgruppen. Vi har också försökt skapa tre olika personas för att utesluta 

eventuella missar i tjänstens customer journeys. Exempelvis kan man behöva använda 

sig av olika medel för att nå användare i olika åldrar. Vi såg exempel på detta när vi la 

upp vår enkätundersökning på Facebook och endast ett svar var från en pensionär.  
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Sammanställningar  

Rapporter och intervjuer från liknande verksamheter 

Rapport gjord av Avfall Sverige   

Vi har fått ta del av en rapport sammanställd av AVFALL Sverige. Avfall Sverige har 

genomfört telefonintervjuer med olika återbruksverksamheter, både kommunala och 

olika bolag, vilka är följande: Emmaboda kommun, Gästrike Återvinnare, Jönköpings 

kommun, Renhållningen Kristianstad, Sörab (Lidingö), Luleå Renhållning, 

MittSverige Vatten & Avfall (Sundsvall), Nodava, Stockholm Vatten och Avfall, Sysav, 

Tjörns kommun och Vakin.  

Allt fler kommuner satsar på olika former av återbruk, antingen i anslutning till 

befintliga återvinningscentraler eller som separata anläggningar. Återbruken varierar i 

organisation, ambition och finansiering med mera.   

Anledning till uppstart av återbruk har huvudsakligen varit av miljö- och resursskäl. 

Även för att skapa sysselsättning är en vanlig lösning sedan 1990-talet och drivs då av 

kommunernas arbetsmarknadsenhet. De intervjuade återbruk låg alla i anslutning till 

återvinningscentraler. Vi har varit i kontakt med Haldahuset i Halmstad som inte 

ligger i närheten av någon återvinningscentral, däremot mitt emellan två.  Alla 

intervjuade har positiva erfarenheter av återbruken. Efterfrågan och populariteten är 
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stor bland allmänheten och politiker. De menar även att en enkel lösning kan fungera 

bra. Kommunen har ofta olika samarbeten med ideella föreningar och arbets-

marknadsenheter.  

!  

Där ideella verksamheter är medverkande i 7 av 12 fall. De svarande framhåller även 

värdet av den ideella och sociala kopplingen.  

Några av utmaningarna de ser är placering av återbruken, samarbeten mellan ideella 

organisationer och arbetsmarknadsenheten. Vad utmaningarna består av finns inte 

beskrivet. Stöd kan också behövas om hur samarbete med ideella föreningar ska 

ordnas och regleras.  

Intervjuundersökningen visar att det i flera kommuner finns tankar på att utveckla 

återbruken till centrum för reparationer, uthyrning, låneverksamhet, bytes- och 

delningsaktiviteter. Man kan behöva utreda var gränsen för kommunal verksamhet 

går, hur man samarbetet med näringslivet och dess aktiviteter ska bli en del av 

kommunens arbete för en hållbar konsumtion och produktion (Avfall Sverige, 2013).   

Utredning gjord av Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad 

Kretslopp och vatten har gjort en utredning av Fixoteket i Göteborg som 

även inkluderar en kartläggning av liknande verksamheter. Följande verksamheter 

finns med: Nacka kommun och Nacka vatten och avfall, Stockholm stad och 

Stockholm Vatten och avfall, Göteborgs Stad, Returhuset, Malmö stad, ReTuren, 

Lunds kommun FixaTill och Sigtuna kommun.  

Liksom Fixoteket ser flera kommuner möjligheten att, förutom avfallsminskning, 

utveckla verksamheten till att även vara en plats för kreativitet och kulturförändring, 

kunskap och lärande samt kontaktskapande.  

Det som kan ses ha varit positivt med Fixoteket, som kan kopplas till våran egna 

tjänst FixaMera är sammanfattningsvis.  
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• Fixoteket har bidragit till ökad återanvändning, reparation och delande av 

hushållsprylar. 

• Fixoteket har bidragit till en ökad medvetenhet om resurshushållning och 

avfallshantering.  

• Fixoteket har bidragit till möjligheter till förebyggande av avfall av boende i 

området.   

• Fixoteket fungerar som en öppen mötesplats för återanvändning och 

förebyggande av avfall med möjlighet till delaktighet och medskapande.   

Annan positiv effekt kan vara att skapa mervärde och bli ett mer attraktiv boende om 

det finns ett Fixotek, vilket då ger även mervärde för bostadsbolagen.   

Det kan vara lättare att hitta finansiering i socioekonomiska utsatta områden och 

tjänsten kan vara mer behövd där. Negativt är att återbrukstjänster upplevs inom 

många förvaltningar och bolag som kostsamma. Pengar saknas och det kan vara svårt 

att få långsiktiga beslut kring ekonomi. Många finansiera det genom att höja 

avfallstaxan. Möjligheter för fortsatt drift är framför allt kopplade till samarbeten.  

Att arbeta kvartersnära och med återbruk är på många sätt nytt för den offentliga 

sektorn och många kommuner befinner sig i en test- och utvärderingsfas. Det finns 

inte många goda exempel att titta på eller lära av. Det som är gemensamt är att de är 

övertygade om att en förändring måste ske och att vi som samhälle behöver fortsätta 

utveckla de här tjänsterna (Göteborgs Stad, 2018).   

Intervjuer med liknande verksamheter  

Vi som grupp har varit i direktkontakt med återbrukstjänsterna; Fixoteket i Göteborg, 

FixaTill i Lund, ReTuren i Malmö, STPLN i Malmö och Haldahuset i Halmstad. 

Fixoteket, FixaTill och ReTuren  är de enda återbruken vi har stött på som ger 

privatpersoner möjligheten att själva fixa sina saker. Varav av, Fixoteket (fyra stycken 

verkstäder) och FixaTill (tre stycken verkstäder) kan beskrivs som kvartersnära.   

De flesta återbruken påpekar att det tar tid att få igång sådan här verksamhet. På 

ReTuren nämnde de ifrån ett halvår till ett år. Det som gör det lite svårare än de andra 

verksamheterna som sy- och cykelverkstad är att det är lite mer komplicerat och svårt 
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för användaren. Kanske också lite mer skrämmande. De ser att workshops och event 

är bra sätt att ge inspiration och lära ut. De är populära.  

Lokaliseringen är ofta nära återvinningsstationer och inte användarna. Det kan vara 

ett hinder då det är viktigt att synas för att skapa nyfikenhet. Även om det är bara 

Yalla Sofielund som har nämnt att användarna upplevde det svårt att ta dit sina möbler 

så tror vi även det är en viktig faktor för användandet. 

Att börja smått och efterhand, beroende på behov och kunskap utöka allt eftersom 

verkar vara att föredra. Enklare handverktyg utöver sticksåg och slipmaskin räcker 

långt och även lättare att hantera på grund av säkerhetsskäl. Många av 

verksamheterna har fått verktyg skänkta eller via bidrag. Lämpliga projekt kan vara, 

exempelvis att limma rangliga stolar/bordsben, utföra olika sliparbeten samt klä om 

stolsitsar. 

Tillgänglighet av lokalen är ett problem. Att det måste vara personal på plats för att 

hålla lokalen öppen, men även säkra stöldrisk. FixaTill har löst det med ett 

verkstadskort som man får efter en säkerhetsomgång och samarbete med Second 

Hand butiken i samma lokal. Man får då tillgång till FixaTill under butikens 

öppettider.   

Sammanställning: frågeenkät och intervjuer med boende  

Se enkät i appendix: 1.  

För att förstå behovet av våran tjänst skickade vi ut en frågeenkät, genom Hjalmar 

Falck som distribuerade ut den till tjugo bostadsrättsföreningar i området och till 

Byalagen som skulle vidarebefordra mailet till de boende. Efter ca en vecka hade vi 

endast fått in fyra svar. Vi länkade frågeenkäten i en sluten Facebook-grupp för 

boende i Sofielund (“Sofielund”) och snabbt fick vi in ytterligare tjugofyra. Till det 

har sju stycken intervjuer utförts på plats med boende från Södra Sofielund.   

Svaren var jämt fördelade över hela Sofielund, förutom Gamla Sofielund som inte 

blev representerat. 
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Övervägande majoritet var jämt 

fördelat mellan 25–65 år och 

arbetande. Enbart 3 pensionärer och 

några fler studenter. De flesta har 

bott i området 3 år eller mer, men det 

fanns även en del som var rätt 

ny in f ly t t ade . När de t gä l l e r 

grannsämja skiljde sig svaren lite 

mellan enkäten och intervjuerna. I 

enkäten tyckte övervägande att det 

finns grannsämja och ser inget utökat 

behov. De som tycker att det inte 

finns någon grannsämja vill gärna få 

bättre kontakt med sina grannar. 

Medan i intervjuerna beskrev de 

intervjuade att de inte hade någon 

direkt kontakt med sina grannar utan 

endast hejade om de stötte på någon 

och att de trivs med den relationen. Uppfattningen av vad som är dålig vs god 

grannsämja kan variera från individ till individ.  

Att fixa möbler: 

• Av de svarande på enkäten skulle hälften använda sig av tjänsten och hälften 

visste inte. Svaren var jämt fördelat mellan kvinnor och män. Svaren vid 

intervjuerna var mer positiva, där alla utom en var intresserad och hon som inte 

själv var intresserad tyckte ändå att idén lät bra.   

• Att man inte fixar med sina möbler i dag berodde framför allt på att man saknar 

plats, saknar kunskap eller tid. En nämnde att det beroende på att han var lat.  

• Vad skulle få personer att använda sig av tjänst som FixaMera är ifall den är 

gratis, billig, ligger nära, man kan få hjälp, känna sig bekväm att gå dit, 
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välkomnande, att man får veta vad de gör, bra öppettider, få träffa andra och om den 

fanns.    

• Det fanns sex svar där de beskrev vilken erfarenhet de har av att vårda, reparera 

och uppgradera, vilket var positivt. Det var: bygga enklare saker, uppgradera, 

reparera, olja, måla. En har det som hobby och en finns det i släkten.   

Reflektioner:  

• De flesta svaren fick vi genom Facebook. I enkätundersökningen var det enbart 

två pensionärer och det kan vara ett resultat av att vi använde oss av internet. Vid 

intervjutillfället var det flest yngre personer som rörde sig i området. Det kan bero 

på den valda tidpunkten. Vilket för att pensionärer troligen är underrepresenterade 

här.   

• Vi ser en tendens till intresse och de som var osäkra oftast kopplat till osäkerhet 

och okunskap. Vilket indikerar potential för mer intresserade beroende på hur man 

marknadsför och hur man supportar dem.  

• Av de som öppnade enkäten var det bara strax över 1/3 som slutförde den. Det 

kan bero på att de inte hade mer tid, tyckte att det var för många frågor eller att de 

ansåg den vara irrelevant. Vilket gör att tendensen att de flesta var intresserade kan 

vara missriktad.  

• Det vara många som inte visste om de behövde hjälp med att få dit möbeln. 

Utfallet kan säkert vara kopplat till att man för tillfället inte vet vad för möbel man 

skulle fixa till.   

• Det var en jämn fördelning mellan kvinnor och män som svarade och som 

skulle vara intresserade av att använda sig av tjänsten. Att genus inte hade någon 

betydelse i undersökningen var positivt.   

Två udda svar:  

• Renoverar inget idag - “Går skit sönder är det la rimligt att köpa nytt”, men han 

kanske skulle använda sig av FixaMera om det fanns.   

• En visste inte var hon bodde?  
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Slutssats kring FixaMeras gångbarhet 

Utifrån rapporterna och intervjuerna med liknande verksamheter och utifrån 

frågeenkät och intervjuer med boende drar vi följande slutsats om gångbarheten av en 

verksamhet som FixaMera. Det som talar för är: 

• Det finns ett stort intresse ibland allmänheten och alla intervjuade är positiva till 

deras verksamheter.  

• Att börja smått ses inte som ett hinder utan tvärtom som en fördel.  

• Att tanken är att det skall vara ett långsiktigt ideellt engagemang och inte styras 

av kortsiktiga ekonomiska beslut.  

• Primärt har återbruken startats för att minska avfallsmängden, men man ser mer 

och mer nyttan av den sociala delen. Vilket är en väldigt viktig del för FixaMera 

och långsiktig delningsekonomi.  

• Det kan vara lättare att hitta finansiering i socioekonomiska utsatta områden. 

• Ideella förningar är ofta en samarbetspart i dessa typer av verksam-heter.  

Det som talar emot är: 

• Snickeridelarna ses som svåra att starta upp.   

• Det är ett område som är oroligt, det kan krävas mer för att styra upp det, att det 

inte stjäls eller att personer allmänt beter sig illa.  

• Det är ett nytt sätt att arbeta på. Därför finns det inte så mycket att ta lärdom 

ifrån och det som finns, vad vi har hittat, är av den offentliga sektorn.  

Utifrån enkätundersökningen och intervjuerna är svaren i linje med vad vi vill med 

tjänsten; skapa en plats, yta, kunna erbjuda hjälpa, en välkomnande miljö där man lär 

känna varandra och som finns i ens närhet. I enkäten tog vi inte upp något om 

ekologiska värden.    

Vi ser att det kan vara gångbart. Det finns intresse ifrån olika håll. Det skulle nog vara 

lättare att börja med en symaskin och en cykelverkstad. Symaskin finns redan på 

Garaget att få tillgång till och det finns två stycken cykelverkstäder inom Sofielund 

(dock bara för att lämna in för reparation). Det finns många utmaningar, men inga 
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som inte går att komma över och det finns support att hitta inom andra verksamheter. 

Det viktigaste är att börja. Det krävs enbart tre stycken för att starta en ideell 

förening.  

Exit Design  

Vi kommer att lämna över vår design av FixaMera till Hjalmar Falck på 

Fastighetsägare Sofielund. Gamla Sofielund byalag har visat intresse och skall vid 

nästa byråd och styrelsemöte den 22 maj ta upp ifall det finns ett vidare intresse. Vi 

kommer att skicka materialet till dem så att det kan ha det som underlag.   

De berörda parterna får använda materialet som de själva ser lämpligt. Gärna 

förmedla det vidare till andra intresserade parter inom eller utanför Sofielund. Vi ser 

gärna att våra värderingar av konceptet är något man fortsätter att jobba utefter, men 

utifrån deltagarnas behov och förmågor. Att målet är att sprida praktisk kunskap om 

hur man kan vårda, laga och reparera sina saker i hemmet. Att vid framtida 

kommande kris, omvälvande förändring i vårat samhälle vara bättre rustad. Att bevara 

och utöka den kunskap som finns, men alltmer försvinner i vårt konsumtionssamhälle. 

Det framtagna materialet för överlämning består av: 

• Beskrivning av tjänsten, dess värden och olika aktörer  

• Beskrivning av vad som är värdefullt med tjänsten  

• Lärdomar från liknande verksamheter  

• Vad är en ideell förening och hur startar man den.  

• Föreningsstadgar. Se appendix 3.   

• Förslag till möjliga bidrag och samarbeten  

• Förslag till materiell att införskaffa  

• Förslag på vårda, renovera- och uppgraderingsprojekt man kan göra  

• Att tänka på när det gäller regler  

Hela materialet för överlämning är samlat i Appendix: 2. 

Förslag till stadgar om man vill skapa en ideell förening finns i appendix: 3.  
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