
Under tre veckor i maj 2022 testade föreningen
Drevet och Malmö Tillsammans en lokal valuta på
Kirseberg. Totalt 52 BACKS-"sedlar" värda 100 kronor
vardera trycktes upp och delades ut under fyra olika
evenemang.

BACKS gick sedan att spendera hos nio olika
verksamheter på Kirseberg:

Mässingshornet
Bulltofta kött
Matverkstaden
Lilla Kafferosteriet
Maries bihantverk
Fannys pälsklingar
Grand circus hotel
Beijers parks café
Backarnas FF

BACKS - test av en
lokalvaluta på Kirseberg
- maj 2022

52 BACKS-"sedlar"
Värde 100 kr/styck
4 evenemang
9 verksamheter
3 veckor



Antalet gånger som varje
BACKS användes i området

Syftet med lokala valutor är att hålla kvar pengar i området så att de gör mer nytta lokalt.
Genom att valutan bara kan användas lokalt används den flera gånger om i området istället
för att "läcka ut" och spenderas någon annanstans. På så sätt blir det mer pengar i området,
vilket stärker den lokala ekonomin. Det gynnar lokala företag och aktörer och bidrar även till
minskat klimatavtryck när invånare handlar lokalt istället för till exempel på nätet. Lokala
valutor har också visat sig stärka den sociala samhörigheten i staden eller området där den
finns. För att se om BACKS har haft den önskade effekten har vi sammanställt statistik och
kommentarer, både från de privatpersoner och företag som deltog.

Antalet BACKS-"sedlar" av de
52 som delades ut, som gick
ut i cirkulation dvs. användes

minst 1 gång

BACKS - cirkulation
och transaktioner

3939

Antalet transaktioner som
gjordes med BACKS

6969
1,771,77



Efter testets avslut skickade vi ut två olika utvärderingar - en till de som tog emot BACKS som
privatpersoner och en till verksamheterna som deltog i testet. Nedan följer ett urval av
resultatet och några kommentarer. 

RESULTAT - ett smakprov

Vad tyckte de som
fick ta emot BACKS
om testet?

21 personer svarade
på enkäten som gick
ut till de som fick
BACKS

81 %
Upplevde testet som bra

eller mycket bra

Vill ha en permanent
lokalvaluta på Kirseberg

Upptäckte
nya lokala

verksamheter

62 %
Upplevde att BACKS
stärkte den sociala
samhörigheten och

relationen till området

86 %
Mycket bra                         Mycket dålig

Bättre                       Oförändrad

48 %

Försöket verkar ha fungerat som
en ögonöppnare för många, när
det gäller att förstå pengarnas

flöde inom och från stadsdelen.

Trevligt var alla samtal om den lokala valutan
och dess möjligheter, så jag hoppas

jättemycket att det blir en fortsättning och fler
verksamheter kommer att delta.

Ett attans bra sätt att medvetandegöra
boende på Kirseberg om värdet av att
tänka på var man handlar och vad det

innebär för området.

Det vore fantastiskt om valutan kunde
användas för att förbättra olika saker i

stadsdelen såsom nedskräpning eller att på
olika sätt belöna prosocialt/-ekologiskt

beteende.

Fint sätt att relatera och lära känna sin
stadsdel och stötta lokalekonomin. Hoppas

det blir fortsättning på detta projekt!

Känslan var verkligen att jag med mina
BACKS fick lust att upptäcka det lokala.
Det fick mig att inse vilka aktörer som
tidigare var okända för mig [...]. Min

känsla är att jag även utan lokalvaluta vill
konsumera mer lokalt nu. 



83 %
Upplevde
testet som

bra

Upplevde att
BACKS ledde till

fler kunder

Mycket bra                         Mycket bra                         

Vad tyckte
verksamheterna som tog
emot BACKS om testet?

6 personer svarade på
utvärderingen som gick
ut till verksamheterna

Tyckte att det
fungerade bra eller

mycket bra att ta
betalt i BACKS

100 %

Vill ha en
permanent

lokalvaluta på
Kirseberg

Mycket dåligMycket dålig

67 %

50 %

Det var ett stort intresse för vad det var
för nåt. Några frågade om hur man

köper det. Att den var snygg. Det var kul
grej, men vi skulle behövt fler tillfällen

som man delade ut. Och att man skulle
kunna köpa den. Skulle kunna vara att

man köper för 90 kr. 

Det finns något som är greppbart med
det lokala samhället som gör att man

inte tycker att det är hopplöst. Om man
tänker på problemen i sitt lokala

samhälle känner man att det går att göra
något åt det. 

 


