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Restarters Norway vil skape en kultur for reparasjon av elektronikk. Vi vil vise at det kan
være gøy å reparere! Vi hjelper deg med å ta vare på egen elektronikk. Vi forteller politikere
og bransjen at det må bli lettere og billigere å reparere, og at det vi kjøper må leve lenger.

Tar vi vare på tingene våre, tar vi vare på naturen.

God lesning!

Hilsen Vilde og Anine

Kontakt

Restarters Norway
SoCentral, Øvre Slottsgate 3
0157 Oslo
hei@restartersnorway.no
Org.nr.: 918 321 438



Forord

2021 var året vi endelig skulle komme i gang igjen, og pandemien var over.
Året som har gått har vært krevende, men også spennende. Verden fortsatte å være preget
av pandemi, noe som åpenbart preget våre Fiksefester. Vi klarte heldigvis fortsatt å
arrangere flere Fiksefester i Oslo, og høsten var preget av mye aktivitet, til vår store glede.

I år fikk vi også tildelt nye midler fra Sparebankstiftelsen DNB, og har nå stødige bein å stå
på - ihvertfall for de neste tre årene. Takket være støtten kan vi fortsette å jobbe for for en
kultur for reparasjon.

I pandemiåret 2021 har salget av elektronikk økt med 3 prosent sammenlignet med
rekordåret 2020. Det var det året vi kjøpte forbrukerelektronikk for hele 43,6 milliarder kroner,
samtidig som vi også i 2021 kastet mest elektronikk i hele verden. Bruken av hjemmekontor
ser vi tydelig i salgstallene. Også i år er det grunn til å tro at nordmenns uheldige posisjon
som verdensmester i å forbruke elektronikk har styrket seg.

Den vedvarende pandemien ga oss mulighet til å utvikle oss ytterligere, og i høst ble
datterselskapet vårt Fikse etablert som et eget AS.

Fikse skal gjøre det like enkelt å velge reparasjon som å kjøpe nytt, og kommer i 2022 til å
lansere sin første pilot. Prosjektet har fått god hjelp av mange ivrige praktikanter og andre
bidragsytere som ser stort potensiale i konseptet. Vi gleder oss til å se hvor dette tar oss
videre når vi nå beveger oss inn i det nye året.

Denne årsrapporten er en oppsummering av arbeidet i 2021 og de målene vi jobber mot.
Styret har besluttet at det skal lages årsrapporter for hele kalenderår. Arbeidet som har blitt
gjort i 2022 frem til årsmøtet omfattes derfor ikke av denne rapporten.



Høydepunkter i 2021

- Jobbet med 43 forskjellige aktører

- Flere politiske gjennomslag

- Hatt seks Fiksefester - på tross av vedvarende pandemi

- Økt trafikk på sosiale medier

- Vokst og utviklet oss

- Fikse har videreutviklet seg og står snart på egne bein

- Utviklet flere nye konsepter for økt inntjening

- Utvidelser til nye byer



Strategi og handlingsplaner

I starten av 2020 ble strategien revidert for perioden 2020-2022. Den ble utarbeidet basert
på hvordan Restarters Norway ønsker at reparasjons-samfunnet skal se ut i 2030. Målene
har ikke blitt endret i 2021 og er inndelt i følgende kategorier:

1. Forbruk og forbrukere

Vi ønsker at forbruket skal reduseres og endre seg. Forbrukere skal være opplyste og
bevisste rundt forbruk og reparasjon av elektronikk. Målene inkluderer
informasjonsarbeid mot den enkelte forbruker og hvor lett og tilgjengelig det skal være å
reparere elektronikk. Vi har også et mål om økt privat fiksing.

2. Et bærekraftig system

Et mer bærekraftig forbruk av elektronikk krever systemendring. Denne delen omfatter
politisk påvirkningsarbeid og samarbeid med relevante aktører, med mål om å få
støtteordninger og reguleringer som bidrar til mer økodesign og reparasjon, og lavere
forbruk.

3. Bærekraftig organisasjon

For å oppnå målene i del 1 og 2 er vi avhengige av å bygge organisasjonen ved å sørge
for finansiering, øke antall frivillige, øke vår synlighet og til enhver tid sikre tilstrekkelig
kapasitet, kompetanse og trivsel hos de ansatte.



Finansiering og samarbeid

Økonomisk tilskudd

Vi var så heldig at vi i 2021 fikk tildelt nye midler fra Sparebankstiftelsen DNB på 3,5
millioner kr som gir oss muligheten til å fortsette arbeidet for en kultur for reparasjon. På
grunn av pandemien har de tidligere tildelte midlene gjennom dialog med
Sparebankstiftelsen blitt omdisponert fra fysiske arrangementer og fiksegrupper, til mer
digital aktivitet.

I 2021 mottok vi også 250 000 kr fra Oslo kommune for å utvikle konseptet Fikse videre, og
også en pengegave på 38.292 fra Tibber. Gaven kom fra overskuddet Tibber hadde av salg
på ombrukte Tibber Pulse målinger. Under Black week 2021 ble det solgt hele 162 ombrukte
målere, noe som er et godt steg i riktig retning.

Samarbeidspartnere

Restarters Norway samarbeider med et stort antall aktører for å gjennomføre våre aktiviteter,
få gjennomslag og oppmerksomhet rundt våre saker og for å utvikle organisasjonen.

Aktører vi har samarbeidet med i 2021 inkluderer Naturvernforbundet, Framtiden i våre
hender, KåKånomics, Deichman, OBOS, NITO, Forbrukerrådet, UiO, Elektronikkbransjen,
Vollebekk Fabrikker og IKT-Norge.

Internasjonalt

Restarters Norway har også i 2021 vært medlem av kampanjen «Right to Repair Europe»,
som er initiert av The Restart Project. Den består av flere organisasjoner utenfor
Restarters-nettverket. Kampanjen har som formål å jobbe for å få retten til reparasjon inn i
EUs lovverk og strategier og jobber direkte inn mot EU i Brussel. Deltakelse i kampanjen gir
oss oppdatert innsikt i hva som skjer på europeisk nivå, og et nettverk av aktører som
jobber for samme formål som oss.

Vi fortsetter det gode samarbeidet med The Restart Project, som daglig leder har månedlige
oppdateringer med.



Kommunikasjon

Det har vært jobbet målrettet med kommunikasjonsarbeidet også i 2021. På grunn av økt
fokus på sosiale medier, og en større stillingsprosent (10 timer i uken) hos
kommunikasjonsmedarbeider, har vi hatt kapasitet til å styrke arbeidet og bedre innholdet
ytterligere.

Visjon

I 2020 ble Restarters Norway sin visjon laget, og vi har videreført denne i 2021:

Restarters Norway vil skape en kultur for reparasjon av elektronikk.

Kommunikasjonsstrategi

I starten av 2020 ble det utarbeidet en kommunikasjonsstrategi og et budskapsnotat for
organisasjonen. Målet er å være tydeligere om hvem vi er og hva vi vil, og å få større
gjennomslagskraft. Vi har satt mål for økt aktivitet i våre kanaler, og har fortsatt å rendyrke
kanalene våre og samlet våre følgere under navnet Restarters Norway. Vi har fortsatt med
kommunikasjonsstrategien fra 2020 videre inn i 2021.

Kommunikasjonsmåling

I 2021 har vi fortsatt de gode rutinene for måling av kommunikasjonsarbeidet som vi startet
med i 2020. Vi måler treff på nettside, reach, følgere i sosiale medier, antall abonnenter og
åpningsrate av nyhetsbrev.

Sosiale medier

Vi har i 2021 økt aktiviteten betraktelig på sosiale medier. Dette har ført til en økning i antall
følgere i alle kanaler som vi bruker aktivt.

Ved utgangen av 2021 har Facebook-kontoen «Restarters Norway» (tidligere Restarters
Oslo) 3 658 følgere, en økning på 11% fra året før.

Instagram-kontoen Restarters Norway brukes nå mye mer aktivt enn tidligere, og vi forsøker
å ha aktivitet i kanalen mer enn en gang i uken, og gjerne både kombinert av både stories og
poster. Ved utgangen av året teller kontoen 1103 følgere, en økning på hele 54% fra 2020.



LinkedIn bruker vi i hovedsak for å nå næringslivet og samarbeidspartnere. Her deler vi
fagartikler og interagerer med nåværende, tidligere og potensielle samarbeidspartnere. Ved
utgangen av 2021 har vi 588 antall følgere, mot 262 i 2020.

Instagram

Restarters Norway har samlet all aktivitet under en konto, og bruker denne kontoen aktivt i
kommunikasjon mot våre følgere.

Vi har i 2021 økt fokuset på instagram, og spesielt hatt fokus på stories.
Stories er den formen for kommunikasjon som får mest oppmerksomhet på kanalen, og vi
har totalt hatt en økning på 149% i antall publiserte stories.

Facebook

Facebook som kommunikasjonsmedium har over den siste tiden mistet brukere, og fokuset
har blitt flyttet til andre kanaler.

Men for å nå alle målgrupper, og spesielt de eldre har vi valgt å fortsatt holde et godt
aktivitetsnivå på kanalen, samt bruke den flittig for å dele arrangementer. Vi ser fortsatt at
Facebook er effektivt som kommunikasjonsmiddel, brukt riktig.

Media

Grunnet lav kapasitet før ny daglig leder kom på plass, har vi ikke fått være så proaktiv inn

mot media og journalister som vi ønsker. Vi har likevel vært med i saker hos blant annet

digi.no, Groruddalen avis og Framtida.

Nettsider og nyhetsbrev

Vi har fått en god økning i antall besøkende på nettsidene i takt med vår satsing på flere

nettsaker, spesielt med fokus på guider. For nyhetsbrev har vi en åpningsrate i gjennomsnitt

på hele 43%, som er langt over snittet i Norge på 18%.



Aktiviteter

Restarters Norway hatt tilnærmet det samme aktivitetsnivået i 2021 som i 2020, på grunn av
den vedvarende pandemien. Gruppen med frivillige i Oslo har møttes noe sjeldnere enn vi
ønsker, hensyn vi har måtte ha tatt på grunn av smitteverntiltak.
Vi rakk likevel å få gjennomført en svært vellykket sommerfest i skinnende sol, og et
hyggelig julebord på Vollebekk fabrikker for alle våre frivillige.

I tillegg har Restarters Norway holdt digitale foredrag og deltatt i panelsamtaler om
tematikken knyttet til forbruk av elektronikk, sirkulær økonomi og reparasjons bevegelsen.
Foreningen har jobbet med politisk påvirkningsarbeid, både internasjonalt og nasjonalt.

I 2021 var vi for første gang deltakere i et panel på festivalen KåKånomics, som skulle ta for
seg hvordan vi kan sørge for en mer sirkulær økonomi i fremtiden. Dette var utrolig
spennende, men vi ser fortsatt et samfunn og en økonomi økonomi sterkt preget av olje, noe
som er alt annet enn sirkulært.

Fiksefester 2021

- 10. juni: Fiksefest og sommerfest for frivillige på Deichman Schous
- 23. september: Fiksefest på Manglerud senter med OBOS
- 16. oktober: Fiksefest på Deichman Bjørvika
- 30. oktober: Fiksefest på Tveita Senter med OBOS
- 25. november: Fiksefest på Furuset senter med OBOS
- 28. november: Barnas dag på Teknisk museum med NITO, inkludert foredrag.

I 2021 har vi hatt rammeavtaler om Fiksefester med OBOS Eiendom og Deichman.



Fiksometer

På hver Fiksefest samler vi informasjon om hvilke produkter vi fikser. Gjennom Fiksometeret,
et verktøy utviklet av The Restart Project, regner vi så ut hvor mye avfall og CO2 vi har spart
jorden. Dette sender vi videre til våre samarbeidspartnere.

Fiksometeret er brukt av grupper over hele verden. Ved å dokumentere og samle statistikk
globalt, kan vi bidra til forskning og påvirke politikkutforming.

Eksempel på statistikk fra Fiksefesten på Tveita senter, årets beste Fiksefest - rett og slett:



Foredrag, panelsamtaler og formidling

Vi har i større grad satset på foredrag og webinarer som har ført til økt inntjening uten å
legge press på våre frivillige. Dette ser vi igjen har resultert i økt oppmerksomhet og flere
henvendelser, både fra publikum og næringsliv.

- NITO-foredrag: Hva fikse du når du fikser mobilen?
- Foredrag for UiO-studenter: Teknologi og bærekraft
- Oslo Innovation week - debatt om elektronikk og sirkulærøkonomi
- Debatt på Ombruksuka om Right 2 Repair, Trondheim
- Debatt på Kåkånomics, Stavanger
- Inspirasjonsforedrag for ansatte på Deichman, Deichman Bjørvika
- Sirkulærdagene 2021 - Naturhistorisk museum/Universitetet i Oslo
- Webinar om reparasjon hos Tekna
- Barnas dag på Teknisk museum, mini-fiksefest med foredrag og quiz rettet mot barn,

NITO/Teknisk Museum

Politikk

For å skape en kultur for reparasjon er vi også avhengige av at politikere legger til rette for et
grønnere forbruk. Det må bli billigere og lettere å reparere, og det vi kjøper må leve lenger.
Det har generelt vært mange prosesser som ble utsatt og først kom i fjor, lenge etter vi
hadde levert innspill. Vi venter fortsatt på produsentansvarsordningen.

Det har kommet noen større

- Nye regler i EU og Norge for hvitevarer

- Strategi for sirkulærøkonomi lansert (vi leverte innspill i 2020)

- Grønne offentlige anskaffelser (vi leverte innspill i 2020)

Vi har i 2021 gitt innspill til politikere på 3 områder:

- Muntlig innspill produsentansvarsordning

- Skriftlig innspill produsentansvarsordning

- Holdt møte med Høyre på Sentralen, hatt møte og levert innspill i etterkant av møtet

Næringsliv

Vi har hatt en rekke møter med aktører innen sirkulærøkonomi, og høsten 2021 begynte vi å
ha jevnlige møter med bransjen. Vi har nå faglige og jevnlige møter med bla. annet Norsirk,
Elektronikkbransjen, Naturvernforbundet, IKT Norge, Telenor, Elkjøp, Power og Atea.



Organisasjon

Styret

Restarters Norway ledes av et styre som velges på årsmøtet hvert år. Årsmøtet i 2021 ble
holdt digitalt, noe som fungerte godt. Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2021:

Styreleder: Guri Hummelsund
Nye medlemmer: Martin Leander Møinichen Brandtzæg og Kirsti Svenning
Fortsettende medlemmer: Øyvind Storesund Hetland og Steinar Matsen

Styret har hatt 12 styremøter i 2021, i tillegg til et knippe uformelle sosiale møter.

Viktige saker som styret har behandlet:

- Ansettelse av kommunikasjonsmedarbeider på 10 timer i uken
- Ansettelse av ny daglig leder
- Oppstart i Trondheim
- Vedtak for nye inntjeningsmodeller
- Budsjett for 2022
- Gjøre datterselskapet vårt Fikse om til et kommersielt AS
- Internkommunikasjon og rollefordeling i styret

Ansatte

I 2021 måtte dessverre Kaja takke for seg, og vi fikk på plass en ny daglig leder. Vilde
tiltrådte i stillingen 23. august 2021 i 100% stilling.

For å fortsette det gode arbeidet på digitale flater, ansatte vi Jonas, masterstudent i medier
og kommunikasjon på Oslo Met 10 timer i uken. Hans arbeidsoppgaver gikk primært ut på å
lage poster til Instagram og facebook.

De ansatte opplever å ha et godt arbeidsmiljø. Nå som vi endelig kan bruke kontorplassene
våre igjen sitter vi mye sammen på SoCentral (inkubator for samfunnsinnovasjon) på
Sentralen i Oslo. Fra november 2020 har fulltidsansatte tilbud om 2 timer trening inkludert i
arbeidstiden. Utover dette får de dekket mobilt bredbånd, 5 ukers ferie (12% av
feriepengegrunnlaget), 8 timers arbeidsdag, og 2% innskuddspensjon.



Frivillige i Restarters

Rekruttering av frivillige var noe lettere i 2021 enn året før. Vi hadde ikke lenger krav om
munnbind på Fiksefestene våre, og folk turte i større grad å delta på arrangementene våre.

I 2021 var det totalt 12 antall frivillige som registrerte seg via våre skjemaer i Oslo, mot 14 i
2020. Vi har også brukt Fiksefester som rekrutteringskanal, og har fått 3 nye, svært aktive
medlemmer i løpet av året. Det totalt har vi rekruttert ca.6 frivillige gjennom fysiske
arrangementer i vår Oslo gruppe.

Vi har cirka 188 personer på vår liste over frivillige i Oslo, og 232 medlemmer i vår interne
facebook-gruppe, men langt fra alle er aktive. I 2020 laget vi et nytt nytt registreringsskjema
på nettsidene som gjør det mulig for folk over hele landet å registrere seg som frivillig.

Utenfor Oslos grenser var det 21 personer som registrerte seg som frivillige, uten spesielt
mye markedsføring. Den største andelen kommer fra Trondheim, hvor vi i 2021 startet
arbeidet med utvidelse for fullt og hadde blant annet et informasjonsmøte hvor vi forsøkte å
rekruttere frivillige, og spre det glade budskap med god hjelp fra Framtiden i våre hender sitt
lokallag.

Målet for 2021 var å øke aktiviteten igjen i forhold til året som var før. Det gikk i noen grad,
men på grunn av vedvarende pandemi hadde vi dessverre ikke mulighet til å ha så høyt
aktivitetsnivå som vi selv ønsket. I løpet av 2021 rakk vi likevel å ha 6 Fiksefester og 2
sosiale samlinger for våre frivillige.

Nasjonal organisasjon

I 2021 tok vi opp igjen arbeidet med å videreutvikle og spre Fiksefester til flere steder i
Norge. Planen var å fortsette dette arbeidet, og drive proaktiv rekruttering av fiksegrupper
utenfor Oslo. Dette var det endelig mulighet for å gjøre, og vi startet så smått i Trondheim før
jul. Vi deltok på en paneldebatt om reparasjon i regi av Framtiden i våre hender, og fikk
rekruttert hele 7 frivillige til vårt lokallag. Vi gleder oss stort til fortsettelsen, og håper at vi i
2022 har et lokallag i Trondheim som går for egen maskin.



Økonomi

Foreningen bruker DNB som bank og har i 2021 brukt Amesto sine revisortjenester. Daglig
leder styrer økonomien og rådfører seg med revisor etter behov.

Resultat for regnskapsåret 2021:

Tilskuddsmidler: 1 488 292,-

Salgsinntekter: 246 214,-

Driftskostnader: 1 725 674,-

Årsresultat: - 8 832,-

Den økonomiske situasjonen til organisasjonen har vært forutsigbar og god gjennom 2021,
takket være midlene fra Sparebankstiftelsen DNB. Salgsinntektene har vært høyere enn i
2020, takket være høyere aktivitetsnivå og prising av tjenester.

I 2021 tjente vi totalt 246 000,- mot 89 000,- i 2021.

Organisasjonen går nå inn i det neste året med nye midler fra Sparebankstifltelsen, og står
støtt i minst tre år til. I løpet av denne tiden skal vi jobbe for å kunne stå enda mer på egne
ben - og spre reparasjonsglede over hele landet!


