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FUTURE
FRAMTIDENS INTELLIGENTA ENERGI- OCH
RESURSSYSTEM
Projekt FUTURE består av sju visionära samarbeten som baseras på
fallstudier och täcker de tre regionerna i Greater Copenhagen. De
sju fallstudierna testar och demonstrerar olika tekniker, verktyg och
affärsmodeller för förnybar energi eller resursanvändning:
• Case 1: Fleksibel energilagring i individuelle bygninger
• Case 2: Integration af vedvarende energi i komplekse bygninger
• Case 3: Forbedret energihusholdning gennem balanceret varme og
køling i sygehusbygninger
• Case 4: Energioptimering gennem smarte grids i bygninger
• Case 5: Cirkulære løsninger, der integrerer energi, ressourcer og affald
• Case 6: Resttekstiler som en del af fremtidens byggeri
• Case 7: Intelligent brug af produktdata, der forbedrer og fremmer
genbrug i cirkulære samfund
Förnybar energi
Projektet ska:
• Använda, integrera och lagra förnybar energi på ett bättre sätt för
att få ett mer flexibelt energisystem.
• Främja energieffektiva lösningar i byggnader.
Därför ska vi designa lösningar och infrastrukturer som kan överbrygga
klyftan mellan behovet av försörjningstrygghet och faktumet att
förnybara energikällor ofta fluktuerar.
Resursanvändning
Projektet ska:
• Öka resurseffektiviteten och skapa en cirkulär omställning av
samhället. Vi ska förlänga livslängden på material samt återanvända
avfall och restprodukter för att de ska kunna ingå i det nya
kretsloppet.
• Begränsa produktionen av jungfruliga material och därmed
energiförbrukningen. Därför demonstrerar projektet hur man lokalt
kan styra produkt- och materialflöden med syftet att främja en mer
intelligent användning av material.
Läs mer på
https://www.gate21.dk/future/
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1. INLEDNING
I september 2018 invigdes återbruksverkstaden Fixa Till på Norra Fäladen
i Lund. Projektet har drivits av Lunds Renhållningsverk och varit en del i
Interregprojektet FUTURE. Projektets syfte var att sprida kunskap om återbruk
och hållbar konsumtion, som ett led i omställningsarbetet mot en cirkulär
ekonomi. Genom projektet fick Lundaborna kostnadsfri tillgång till utrustad
träverkstad, målarverkstad samt symaskiner för att kunna laga eller reparera
det som har gått sönder. För att öka kunskapen om återbruk arrangerades
workshops med tema återbruk och avfallsförebyggande. Flertalet samarbeten
genomfördes under projektet, exempelvis tillsammans med Repair Café Lund
där workshops i elektronikreparationer arrangerads kontinuerligt.
Till en början gavs verkstadens användare en rundvisning för att ta del av
rutiner och regler för att använda utrustningen. Efter genomgången fick
besökaren ett verkstadskort som gav tillträde till verkstaden även då den var
obemannad. Entré skedde då via butiken ”Ugglans Secondhand” som Fixa
Till delade lokal med. Användarna erbjöds visst stöd och råd för hur något
kan lagas, men grundregeln var att användarna själva utförde reparationen/
arbetet. Därav förekom inte heller någon försäljning, varken av saker eller av
tjänster.
I syfte att göra återbruket ännu mer tillgängligt samt för att vidare sprida och
förmedla Fixa Till:s budskap byggdes och testades ”UpCykla – Din rullande
återbruksverkstad”. Mini-verkstaden byggdes på en lådcykel för att sedan
kunna köras ut till olika platser runt om i Lunds kommun.
Under den verksamma tiden har Fixa Till fått uppmärksamhet i närmiljön och
tidigare uppföljningar visar att projektet har haft en inverkan på attityden till
återbruk. Bland annat tyder erhållna enkätsvar på att återbruk uppfattas som
lustfyllt och meningsfullt.
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2. METOD
2.1. Empiri
Under projektets gång har statistik och underlag samlats in kontinuerligt. Vid
de bemannade tiderna har varje besök dokumenterats. Dokumentationen
innebar att besöken noterades i ett dokument där det även fylldes i vilken del
av verkstaden som besöktes. Besök kunde ske enbart som ett studiebesök,
där besökaren var nyfiken på verksamheten eller ville kolla på de olika
återbruksexemplen som fanns i skyltfönstret. Besöken utgjordes även av
att verkstaden användes för reparationer, i dokumentationen noterades det
då vilken del av verkstaden som användes; träverkstaden, målarrummet,
symaskinerna eller ”övrig verkstad”. Vidare noterades vilken typ av reparation
som utfördes eller i vilket ändamål ett verktyg/utrustning användes.
Exempelvis att en symaskin användes för att sy om gardiner till kuddfodral
eller att slipmaskin användes för att slipa en bordsskiva. Antal deltagare vid
evenemang, workshop eller Repair Café dokumenterades och räknades även in
i besökssiffran.
Typ av reparation samt antalet reparationer användes för att få en
uppfattning om mängden koldioxid som kan ”sparas” av att saker lagas och
ges ett förlängt liv istället för att kastas. Utifrån dokumentationen gjordes
en sammanställning och kategorisering av de vanligaste förekommande
reparationerna på Fixa Till. Med hjälp av ett internetbaserat verktyg
beräknades ett medelvärde utefter kategoriernas sammanslagna
koldioxidbesparing. Till exempel är besparingen för lagning av ett par jeans
5,41 kg koldioxid samt 27,36 kg för en trästol. På detta sätt uppskattades den
genomsnittliga koldioxidbesparingen för en lagning på Fixa Till till 8 kg.
Inför starten av projektet gjordes en nollundersökning som syftade till
att kartlägga inställningen till att laga/reparera saker hos boende i
närområdet. Nollundersökningen följdes upp genom en halvtidsuppföljning
där verkstadsbesökare fick dela sin upplevelse av Fixa Till genom att svara på
en enkät. Enkäten fanns tillgänglig att svara på under oktober månad 2019.
Underlaget bygger även på upplevda erfarenheter och observationer som
dokumenterats kontinuerligt under projektets verksamma tid.

2.2. Kommunikation
Kommunikationen har skett via Facebook, annonser, flygblad och affischer.
På Facebook har Fixa Till haft en egen sida samt att workshops även
synts under Facebooksidan Hållbara Lund. Viss annonsering har skett på
Facebook. Annonsering av workshopsprogrammet har skett via Sydsvenskan
och Tidningen Hallå. Nativeartiklar fanns på Sydsvenskans hemsida inför
starten. En bilaga under namnet Fixa Till gavs ut till hösten 2019 med
workshopprogrammet. Flygblad och affischer har distribuerats i närområdet.
Att starta upp en helt ny verksamhet så att människor får god kännedom om
den tar tid och resurser. Marknadsföringen av projektet kan ha haft behov
av fler resurser. Samtidigt har det framkommit i andra undersökningar att
människor inte helt är med på budskapet om att laga och reparera. Detta gör
att Fixa Tills resultat får anses goda. Sett utifrån andra beteendemönster
som att köpa/sälja second hand visar t.ex. Blockets siffror att Skåne är näst
sämst i Sverige på att utnyttja Blockets kanal. (191203). Samtidigt är Fixa
Tills hemsida en av de mest besökta av Lunds Renhållningsverks sidor och har
pendlat under projekttiden mellan att vara den 5:e mest besökta till 10:e mest
besökta.
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Fixa Till har verkat på tre platser i Lunds tätort, där workshops har
arrangerats. Detta påverkar hur kännedomen sprider sig. Facebook är här en
god kanal med grupper för olika områden.
Inför starten av Fixa Till på Norra Fäladen gjordes en nollmätning för att se
attityden runt återbruk. Under hösten 2019 gjordes en uppföljning där bland
annat besökares upplevelse av projektet utvärderades. Utifrån dessa har
Fixa Till nått goda resultat med avseende på besöksantal och deltagare på
workshops samt besökares upplevelse av projektet. Projektets mål om att
förebygga avfall och återbruka får ställas i relation till det förhållandevis nya
samhällsbudskap om detta som kommit in i konsumtionssamhället.

7

3. RESULTAT
3.1 Besök och deltagare
Från starten i september 2018 – till och med december 2020 har Fixa Till haft
4983 besök. I den siffran inkluderas samtliga besök i verkstad samt deltagare
på workshops och Repair Café. Verkstadens utrustning har totalt sett använts
vid 1045 tillfällen. Symaskinerna användes vid 704, träverkstaden vid 197,
målarverkstaden vid 16 och övrig verkstad vid 128 tillfällen. Sedan start har
det delats ut 137 verkstadskort. Observera att besökssiffran är sammanställd
i underkant då besök vid obemannad tid ej ingår i sammanställningen.
Coronapandemin påverkade även öppethållandet och under 2020 hade Fixa
Till endast öppet under cirka fyra månader.
Sedan starten har det sammanlagt arrangerats 77 workshops och Repair
Cafés där totalt 730 personer har deltagit. I genomsnitt deltog 9 personer per
workshop/Repair Café. Under år ett arrangerades workshoparna på Norra
Fäladen och Stenkrossen, under år två hölls workshopar även på Linero. Under
år tre arrangerades workshopar på samtliga tre ställen, från mitten av mars
2020 fick dock planerade workshops ställas in på grund av Coronapandemin.

3.2. Vem besöker Fixa Till?
Enkäten som besvarades i samband med projektets halvtidsuppföljning gav
en bild av ”vem” som besökte Fixa Till. De som besvarade enkäten angav att
de antingen var förvärvsarbetande, arbetslösa, studenter, pensionärer eller
”annat”. Enligt enkäten var det mestadels pensionärer och studenter som
besökte Fixa Till. Åldersfördelningen var relativ jämt utspridd där de flesta
som besvarat enkäten var inom åldersspannet 50-59 år. Inom åldersspannen
30-39, 40-49 samt 60-70 år återfanns en jämn fördelning och därefter följde
åldersspannet 18-29 år med minst antal svar.
Besökarna angav att de kommit i kontakt med Fixa Till genom att de bodde i
närområdet, det låg nära arbetsplatsen, via lokaltidningen, de gick ofta förbi
i samband med andra ärenden samt via Facebook-sidan. Majoriteten besökte
Fixa Till 1-5 gånger i månaden. En minoritet av besökarna besökte Fixa Till
varannan månad respektive 15 gånger per månad.

3.3. Besökarens upplevelse
Näst intill samtliga besökare som tillfrågades uppgav att de hade en
mycket positiv upplevelse av Fixa Till. Majoriteten av besökarna ansåg
att verkstäderna var den viktigaste delen av verksamheten. De uppgav
bland annat att de lärde sig nya praktiska saker, träffade folk samt delade
erfarenheter, bra tillgänglighet till lokaler, arbetsytor och utrustning, fick stöd
med att återanvända material och saker istället för att köpa nytt samt att
återanvändning även är bra av ekonomiska skäl.
Majoriteten av besökarna upplevde att de började tänka mer på hur de själva
påverkar miljön sedan Fixa Till startade. En mindre del uppgav att de börjat
tänka något mer på miljön. De uppgav bland annat att de har börjat laga
sina saker istället för att köpa nytt. De menade även att de blev inspirerade
av de återbrukade föremålen som fanns i lokalen. Majoriteten av besökarna
upplevde att öppettiderna var bra medan en del önskade utökade öppettider.
De utökade öppettiderna avser kvällar och helger samt att kunna få tillträde
via kort eller nyckel.
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Övriga kommentarer från besökare var bland annat att det borde ha gjorts
mer reklam för verksamheten, att det var en toppenidé från kommunen, att
verksamheten var väldigt uppskattad samt att det fanns en rädsla över att
den ska läggas ner.

3.4. Reparationer och CO2-besparing
Från september 2018 - december 2020 har det gjorts 1045 reparationer
(reparationer som har gjorts i verkstaden samt elektronikreparationer vid
Repair Café). Den genomsnittliga koldioxidbesparingen för en lagning eller
reparation på Fixa Till har uppskattats till 8 kg. Uppskattningen har gjorts
genom att kategorisera de vanligaste reparationerna som har utförts på Fixa
Till. Därefter beräknades ett medelvärde utefter kategoriernas sammanslagna
koldioxidbesparing. Till exempel är besparingen för lagning av ett par jeans
5,41 kg koldioxid samt 27,36 kg för en trästol. Sedan starten av projektet har
den totala koldioxidbesparingen beräknats till 9,2 ton. Motsvarande körsträcka
med personbil är 53 800 km. Detta motsvarar en körsträcka på 14 gånger ToR
från Lund till Rom.

3.5. Samverkan och nätverksskapande
Under projektets gång har samverkan skett med flera aktörer, bland
annat med andra förvaltningar inom kommunen, till exempel Kultur- och
fritidsförvaltningen. Fixa Till arrangerade regelbundna workshops på
Stenkrossen men även i samband med olika evenemang.
Nedan listas vidare exempel på samverkan:
• Svenska kyrkan bedrev ett projekt som riktade sig till personer som är
långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa eller nysvenskar. Arbetsträning
med deltagare från projektet har skett på Fixa Till, en skräddare
var bland annat behjälplig under två timmar i veckan då han bistod
verkstadsbesökare med handledning och råd. I april 2020 blev deltagaren
erbjuden en tjänst inom Svenska kyrkan och jobbar nu bland annat
med att ta emot beställningar inom sömnad, detta är en tjänst som
efterfrågats på Fixa Till.
• Under hela projekttiden har det anordnats Repair Cafés på Fixa Till,
tillfällen att få stöd med att reparera trasig elektronik. Initiativet startade
inom ramen för ett projekt som drevs av Internationella Miljöinstitutet.
Efter projektets avslut fortsatte samarbetet och Repair Cafés
arrangerades fortsatt genom frivilliga krafter.
• Samverkan har skett mellan Fixa Till och universitet vid upprepade
tillfällen. Exempelvis genom föredrag om återbruk och cirkulär ekonomi,
handledning/intervju vid projekt och examensarbete samt flertalet
studiebesök. Utbyte av erfarenheter har även delats med forskare och
medarbetare på Fixa Till.
• Personal från närliggande LSS-boende har under deras arbetstid använt
utrustning för att laga kläder åt sina brukare.
• Fixa Till var del av ett det kreativa nätverket Tillsammans för Fäladen.
Nätverket startades under hösten 2018 och syftade till att stärka den
sociala mobiliseringen på Norra Fäladen. Fixa Till deltog tillsammans
med skola, fritidsgård, näringsliv, föreningsliv/organisationer som arbetar
för ett levande, integrerande, tryggt och attraktivt område som generar
positiva effekter på Norra Fäladen. Nätverket hade regelbundna möten
och har tillsammans anordnat evenemang på Fäladstorget.
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• I syfte att inhämta erfarenheter samt utforska möjligheter för att säkra
fortlöpandet av verksamheten efter avslutat projekt arrangerades ett
flertal möten och workshops. Dialog fördes med förvaltningar inom Lunds
kommun samt andra kommuner, företag och organisationer.
• Under hela projekttiden har en deltagare från Misa Lund, som är
utförare av daglig verksamhet åt Lunds kommun, bedrivit arbetsinriktad
sysselsättning på Fixa Till. Deltagaren har varit på plats två dagar i veckan
och under två timmar per tillfälle.

3.6. UpCykla
Som ett resultat av utökade finansieringsmöjligheter färdigställdes i
september 2020 en mobil variant av Fixa Till-konceptet. Konceptet innebar
en mobil verkstad byggd på en lådcykel som kan köras runt till olika platser i
kommunen. Detta i syfte att sprida Fixa Till:s budskap ännu mer samt för att
ytterligare öka tillgängligheten för invånarna. Den mobila verkstaden gavs
namnet UpCykla. UpCykla invigdes på Stortorget i Lund den 24 september.
Under hösten gjorde cykeln tre stop på olika platser i kommunen. Den 1 oktober
besökte cykeln Klostergårdens bibliotek, den 15 oktober Fritidsbanken samt
ett bostadsområde den 17 oktober. Ytterligare besök var planerade på senare
delen av hösten men på grund av den ökade smittspridningen av Covid-19 fick
besöken ställas in. Under invigningen och de andra besökstillfällena deltog ca
55 personer för att testa eller kolla på UpCykla.

Skiss av låda och utfällbar del.
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Processbild 1, framskivan lyfts upp för att kunna fälla ut innerlådan av cykeln.

Processbild 2, ben med hjul fälls ut för att kunna dra ut innerlådan.
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Processbild 3, innerlådan rullas ut.

Processbild 4, förvaringsutrymme inuti innerlådan.

12

Processbild 5, sybordet placeras för att hakas fast på innerlådan.

Processbild 6, sybordet hakas på.
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Processbild 7, locket och väggen på innerlådan utrustas med verktyg.

Processbild 8, innerlådans verktygsvägg samt förvaringsutrymme på ovansidan.
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Processbild 9, symaskin med mera placeras på sybordet.

Den färdigställda lådcykeln utrustad med en mängd olika verktyg och symaskin.
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Symaskin används av besökare.
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4. FIXA TILLS FORTLÖPANDE EFTER PROJEKTET
Secondhandbutiken Ugglan, som drivs av Svenska kyrkan, har tagit över Fixa
Till-lokalen på Norra Fäladen. Den 11 januari 2021 invigdes den nya butiksdelen
”Ugglans möbler & curiosa”. I butiken kommer det finnas en skrädderihörna
där kunder kan göra beställningar samt att det på sikt kommer anordnas
workshops i bland annat sömnad och möbelklädsel. En verkstadsdel kommer
fortsatt husera i mindre skala i dåvarande träverkstaden/snickerirummet. Med
stöd från LKF (Lunds Kommunala Fastighets AB) kommer det vara öppet för
allmänheten under särskilda tider.
Pågående diskussioner förs angående Fixa Till-verksamheten i stadsdelen
Linero. Socialförvaltningen, Lunds Fontänhus, LKF och Renhållningsverket är
involverade. Det förs dialog med företaget Soeco i Dalby som arbetar med
rekonditionering av kontorsmöbler. Det undersöks om Fixa Till-verkstaden
kan fungera som en leverantör av tjänster till Soeco, till exempel att motta
beställningar om att klä om ett visst antal stolar. Dialog förs även med
föreningar angående samarbete i lokalen. Föreningarna föreslås kunna hålla
interna aktiviteter i lokalen mot att de under ett antal timmar håller lokalen
öppen för allmänheten. Exempelvis kommer Repair Café, som höll workshops
i elektronikreparationer på Norra Fäladen, att fortsätta med sina workshopar
på Linero framöver. För att få en överblick av de aktiva föreningarna kommer
det sammanställas ett schema där öppettiderna för allmänheten även
framgår.
Leasingavtalet för UpCykla har förlängts i syfte att fastställa den fortlöpande
driften. Det har visat sig finns ett stort intresse för cykeln. IKEA har bland
annat visat intresse om möjlighet finns att hyra cykeln till olika events/
kampanjer. Vidare har även LKF, föreningar i Lund, Bibliotek med flera visat
intresse. Ett sannolikt scenario är att cykeln blir stationerad på Fixa Till Linero för att därifrån kunna ha ett rullande schema och hyras/lånas ut till
intresserade.
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5. SLUTSATS
Testperioden av UpCykla begränsades på grund av Coronapandemin. En
längre testperiod hade varit nödvändig för att kunna dra mer djupgående
slutsatser och lärdomar av konceptet. Vid de tillfällen som cykeln besökte de
olika platserna var dock mottagandet väldigt positiv. Likaså de omnämnanden
som gjordes i media och på sociala medier. Intresset för att kunna ta del av
UpCykla efter avslutat projekt har även varit stort. Bland annat har IKEA, LKF
och ytterligare organisationer och föreningar i Lund visat intresse.
Områden att undersöka vidare är bland annat:
• Vilken plats lämpar sig cykeln bäst att besöka, var blir den som mest
tillgänglig?
• Vilka verktyg är av intresse och lämpar sig bäst?
• Hur påverkas mottagarna, har konceptet en inverkan på deras
förhållningssätt kring att laga/reparera?
• Hur kan marknadsföringen förbättras så att mottagarna kan nås på
bästa sätt?
Under den tid som Fixa Till verkat på Norra Fäladen har projektet fått
uppmärksamhet i närmiljön. Från den attitydundersökning som gjordes inför
starten, uppgav 61% att de inte lagar eller reparerar sina ägodelar. Orsaken till
detta var tid- och utrymmesbrist samt avsaknad av kunskap. Ointresset var
tydligast hos äldre samt hos barnfamiljer som uppgav tidsbrist som orsaken.
Utifrån denna utgångspunkt så har Fixa Till-projektet haft en inverkan på
attityden till återbruk. Halvtidsuppföljningen som sammanställdes under 2019
visade dessutom att just äldre, tillsammans med studenter, var de grupper
som besökte Fixa Till mest. Erhållna enkätsvar samt observationer på plats
tyder även på att återbruk uppfattas som lustfyllt och meningsfullt. Projektet
har därmed bidragit till ökad motivation och kännedom om återbruk som i
sin tur har bidragit till att förlänga livslängden på saker. Projektet har även
givit erfarenheter om metoder för påverkan mot en hållbar konsumtion samt
avfallsminering.
Vidare lyfts följande som projektets framgångsfaktorer:
• Verkstadens lokalisering på Fäladstorget. Lokalen uppfattades som
inbjudande och låg i anslutning till andra butiker och verksamheter där
mycket människor var i omlopp.
• Verkstadskortet möjliggjorde för utökade öppettider och förbättrade
därmed tillgängligheten.
• Tillgängligheten till verkstäderna och tillgången till kunskap bidrog till
att tillgodose behov kopplade till utrymmes- och kunskapsbrist.
• Kostnadsfritt deltagande samt att verksamheten var öppen för alla var
även faktorer som bidrog till stor tillgänglighet.
• Samarbeten bidrog till mervärden såsom större spridning av konceptet
samt möjliggjorde utökad aktivitet i form av gemensamma events och
workshops.
• En mötesplats skapades som bidrog till stärkt gemenskap och
tillhörighet, motverkade utanförskap och ensamhet samt främjade
integration i närområdet.
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De största utmaningarna i en övergång till löpande verksamhetsdrift är
kopplat till avsaknaden av aktör med utpekat ansvar för att driva denna typ av
verksamhet. De gränsöverskridande nyttorna bidrar även till svårigheten att
identifiera varifrån finansiering ska komma.

FASTSTÄLLANDE
Denna rapport har fastställts av
Therese Fällman 2021-02-12
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