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Sharing Cities Sweden is a national program for the sharing economy in cities. 

The program aims to put Sweden on the map as a country that actively and 

critically works with the sharing economy in cities. The objectives of the program 

are to develop world-leading test-beds for the sharing economy in Stockholm, 

Gothenburg, Malmö and Umeå, and to develop a national node in order to 

significantly improve national and international cooperation and promote an 

exchange of experience on sharing cities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharing Cities Sweden is carried out within Viable Cities, a Swedish Innovation Programme for 

smart sustainable cities, jointly funded by the Swedish Innovation Agency (VINNOVA), the 

Swedish Energy Agency and the Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences 

and Spatial Planning (FORMAS).
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1. Bakgrund 
Umeå växer och väntas nå 200 000 invånare år 2050. För att möta dagens samhällsutmaningar ställs 
höga krav på hållbar stadsutveckling när nya områden planeras och befintliga områden ska 
kompletteras med bostäder, verksamheter och service. En stad som växer gör ofta det på bekostnad 
av grönytor varför det blir allt viktigare att bevara och öka tillgängligheten till dessa. Sedan tidigare 
finns en samverkan kring hållbarhetsfrågor mellan aktörerna i universitetsstaden och Universitetet 
och sjukhuset för även sedan tidigare en diskussion om att öka delning och samnyttjande av 
inomhuslokaler. 

I området Universitetsstaden finns två universitet, ett sjukhus, ett idrottscentrum, en gymnasieskola, 
flera förskolor, en science park och bofasta, och området besöks dagligen (vardagar) av ungefär 
40 000 personer (yrkesverksamma, patienter, allmänhet, konferensgäster, partners, studenter). 
Universitetsstaden delas av en genomgående bil- och bussgata, parkeringsplatser, trottoarer och 
gång- och cykelvägar. På norra sidan finns universitetet, grönytor och idrottscentrumet, på södra 
sidan finns sjukhuset, bostäder och ett företagsområde varför de bägge sidorna kan upplevas som 
”isolerade öar”.  

Då hela universitetsstaden är relativt folktom under helger och kvällar finns det även behov av att 
öka tryggheten i området. 

1.1 Syfte och mål  

Det övergripande syftet har varit att bidra till ny kunskap om delningsekonomins styrkor och 
utmaningar för ett hållbart samhälle inom alla dimensioner – ekonomisk, kulturell, social och 
ekologisk genom att pröva och utveckla nya typer av delningstjänster. Mer precist har syftet varit att 
genom delningsekonomi öka nyttjandegraden, den sociala tryggheten och inkluderingen i området 
mellan (södra) huvudcampus och (norra) sjukhusområdet. Syftet har också varit att bevarad 
klimatnytta genom att grönytor underhålls och nyttjas. Genom samverkan skapa värden hos 
användare och digitalisering och IKT-plattformar har varit en viktig del för att platsen ska kopplas till 
staden digitala och kulturella mötesplatser. 

1.2 Projektorganisation  

Projektet har letts av en projektledningsgrupp i vilken en representant från var och en av de tre 
medverkande organisationerna har ingått: Umeå universitet, Akademiska hus AB och Region 
Västerbotten. Respektive organisation har haft egna kommunikatörer som har samverkat med 
projektets huvudkommunikatör på Umeå kommun. Respektive organisation har också haft egna 
ekonomiadministratörer. Vid universitetet har även en projektassistent varit anställd under delar av 
projekttiden för att samordna och utveckla aktiviteter riktade till projektets målgrupper. Vidare har 
det vid Akademiska Hus funnits en byggprojektledare och sensortekniker samt vid Region 
Västerbotten och Umeå universitet även teknikinstallatörer samt annan personal som sköter bokning 
och det digitala informationsflödet vid delningspaviljongen.   

1.3 Målgrupper  

Primära målgrupper i projektet har varit studenter, yrkesverksamma och bofasta 
inom universitetsstadsområdet samt patienter och deras anhöriga. Sekundära målgrupper har varit 
medborgare, besökare samt föreningar och företag.   

2. Genomförande 

Projektet påbörjades 2018 och slutfördes under 2021 och har bestått av nedanstående olika delar: 

• Utvidgad målgruppsanalys.  
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• Uppförande av en delningspaviljong 

• Installation av delbara utearbetsplatser  

• Installation av smart teknik och flödessensor  

• Genomförande av aktiviteter samt kommunikation för ökad delning  
 

Se tabell 1 nedan för projektets milstolpar.  

 

Tabell 1: Milstolpar i projektet Dela grönytor 
 Vår Sommar Höst Vinter 
2018 Projektstart  Rekrytering projektassistent Workshop grönyteanvändning 

Studentarbeten 
2019 Byggstart 

delningspaviljong 
 Delningspaviljong invigs 

Uteaktiviteter genomförs 
Byggstart utearbetsplatser 
Uteaktiviteter genomförs 

2020 Utearbetsplatser invigs 
Uteaktiviteter genomförs 

Uteaktiviteter 
genomförs 

Walk-and-talkslingor invigs 
Installation teknik i 
delningspaviljong 

Uteaktiviteter genomförs 

Installation flödessensor vid 
utearbetsplatser 

Uteaktiviteter genomförs 

2021 Digitala skärmar börjar 
användas 

Uteaktiviteter genomförs 

Projektavslut   

 

2.1 Utvidgad målgruppsanalys  

2.1.1. Workshop  

I december 2018 genomfördes en workshop på temat delad grönyteanvändning. Workshopen 
syftade till att skapa ett brett deltagande i utvecklingen av framtida aktiviteter på grönytan, det vill 
säga sådana aktiviteter som skulle kunna skapa en ökad inkludering och social samvaro men även 
leda till öka trygghet. Deltagare från olika aktörer bjöds in, bland annat Idrottshögskolan vid Umeå 
universitet, Umeå energi, Länsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Gator och Parker på Umeå 
Kommun, Coompanion och studentkårer.  

Tre olika teman belystes vid workshopen 

1. Vision för platsen 
2. Hur och varför hittar besökare/målgrupperna hit  
3. Aktiviteter  

 
Resultatet av workshopen blev att platsen i första hand bör fungera som en mötesplats och att den 
ska erbjuda en mångfald av aktiviteter, att det finns ett stort antal olika målgrupper (se avsnitt 1.2) 
och en stor möjlighet till många olika aktiviteter (bild 1 a-c).   
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Bild 1a-c. 1a. Resultat vision, 1b. Resultat målgruppsanalys och 1c. Resultat aktiviteter. 

2.1.2 Studentarbeten 

Under vintern 2018/2019 fick tre olika studentgrupper med studenter från utbildningsprogram i 
datavetenskap och arbetsterapi genomföra projektarbeten med syftet att utveckla 
målgruppsanpassade och interaktiva aktiviteter för tre av projektets målgrupper: patienter, 
studenter och yrkesverksamma på universitetet samt yrkesverksamma och besökare på sjukhuset. I 
varje grupp deltog både arbetsterapeuter och datavetare, dock med olika infallsvinklar för att lösa 
det gemensamma problemet. Resultatet av projektarbetena presenteras kan sammanfattas: grupp 1 
– önskvärda aktiviteter för patienter är möjligheter till mer stillsam rekreation som promenad och 
fika, grupp 2 – önskvärda aktiviteter för studenter och yrkesverksamma är både möjligheter till 
stillsamma aktiviteter och utearbetsplatser samt grupp 3 – önskvärda aktiviteter för besökare och 
sjukhusanställda är både fysiska och mer stillsamma aktiviteter (bild 2 a-b, 3 a-c och 4).    

 

Bild 2a-b. Resultat Patienter 

 

Bild 3a-c. Resultat Studenter och yrkesverksamma 
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Bild 4. Resultat Besökare 

I samverkan med Designhögskolan vid Umeå universitet genomfördes ett annat studentprojekt där 
studenterna fick i uppgift att på ett tilltalande sätt skapa information om olika platser och deras 
kopplingar till hållbarhet (de globala hållbarhetsmålen). Resultatet från den student som fick i uppgift 
att föreslå en information om delningspaviljongen och campusparken grönytor visas i bild 5.  

 

Bild 5. Designstudents förslag på information. Studentens upphovsrätt. 

2.2 Delningspaviljong 

Våren 2019 påbörjades bygget av en delningspaviljong. Paviljongen utgör en mötesplats och en 
gemensam informationspunkt i campusparken och kan nyttjas till exempel till möten och 
sammankomster men har också fungerat som till exempel lokal för utdelning av campuskort till nya 
studenter. Paviljongen har också använts vid utomhusträning. På utsidan av delningspaviljongen finns 
en större yta under tak med sittplatser och laddningsmöjligheter (bild 6a-b). Den stora takbeklädda 
altanen gör platsen optimal för att hålla möten utomhus och fungerar bra för en större ansamling 
deltagare. Paviljongen är försedd med informationsskärmar (eg. projektion på dess fönsterrutor) och 
kommer även under 2021 att förses med en utomhusskärm för delning av t ex presentationer och 
mötesdokument. Delningspaviljongen har en liten inomhusyta med vatten, värme och kylskåp. Av 
säkerhetsskäl är fönstren på den utrustade med en insynskyddande film. Utebelysningen i taket lyser 
när det är mörkt ute för att bidra till ett tryggare campus. Wi-fi finns vid paviljongen. Målsättningen 
är att delningspaviljongen ska vara den naturliga mötespunkten för de som vistas i och runtom 
universitetsstaden. 
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Bild 6a-b. Delningspaviljongen dag- och kvällstid. Foto Akademiska Hus. 

Det är möjligt för allmänhet men även för organisationer, ideella föreningar m fl. att låna paviljongen 
utan kostnad, dock med följande i åtanke: Paviljongen är en mötesplats som möjliggör delning av 
ytor. Aktiviteter och nyttjande av Paviljongen bör främja universitetsstadens attraktivitet och hållbar 
samhällsutveckling samt stimulera till hälsosamma rörelsemönster. Denna information finns också på 
det kontrakt som signeras av den som lånar paviljongen. 

Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska hus. Bokning av inomhusytan och lånekortsutlämning 
sker via Infocenter på Umeå universitet. 

Delningspaviljongen invigdes den 5 september 2019. Invigningen gjordes till ett event där det var 
möjligt att komma förbi för att ställa frågor, lyssna på invigningstalen eller bara dricka en kopp kaffe 
och titta på nybygget. Eventet syftade till att uppmärksamma allmänheten om att 
delningspaviljongen var redo att börja bokas, vilket blev lyckat.  

Sedan den invigdes har paviljongen nyttjats för ett flertal olika aktiviteter av en rad olika aktörer, se 
bilaga 1. Den i skrivande stund pågående pandemin har dessvärre lett till att paviljongen inte hittills 
har kunnat nyttjats i önskad utsträckning.  

2.3 Delade arbetsytor - utearbetsplatser  

Inom ramen för projektet har utomhusarbetsplatser med tre vridbara stolar med tak och bord 
installerats bredvid delningspaviljongen (bild 7a-b). Då arbetsplatserna är vridbara kan de fungera 
både vid grupparbeten och för enskilt arbete. Eftersom arbetsplatserna är vridbara går att anpassa 
efter egna preferenser gällande exempelvis solljus och vind. Stolarna är konstruerade med hållbarhet 
i åtanke, av värmebehandlat furu från svenska skogar och i svenskt återvunnet stål. Satsningen är 
också unik i norra Sverige där det är de första utearbetsplatserna som byggs i kallt klimat. 
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Bild 7a-b. Delbara arbetsytor i campusparken. I bild 7b syns även den flödessensor som är fäst på en lyktstolpe och som 

registrerar aktivitet. Foto: Region Västerbotten samt Akademiska Hus.  

2.4 Uteaktiviteter och delade grönytor 

Under projekttiden har projektassistenten koordinerat olika delningsaktiviteter vilka både har 
genomförts i projektparternas regi och av andra aktörer. Med kravet på att aktiviteterna ska främja 
social inkludering har nya former av samverkan och en innovativ miljö skapats, något som inte var 
möjligt innan projektet (testbädden). 

För att underlätta tillgängligheten och framkomligheten till delningsresurserna så används 
målgruppernas beteenden och attityder i planering och hur dessa kan förändras. Norra Sveriges 
höst/vintern klimat med mörker tas också i beaktning för att möjliggöra delning under hela året. 

Vid delningspaviljongen används belysning som en attraktionskraft (här finns också en koppling till 
och en igenkänningsfaktor i den närbelägna innovativa busstationen som uppförts inom 
Horison2020-projektet Ruggedised. Vid sidan av projektet har även ett gångstråk tydliggjorts för att 
underlätta för gående att röra sig fritt mellan campusparken och universitetssjukhuset.   

I bilaga 1 listas de bokningar av delningspaviljongen som har skett under projektperioden. Tyvärr har 
pandemin inneburit ett förbud mot bokningar på universitetet varför det riktiga intresset för att dela 
grönytorna inte speglas fullt ut.  

Exempel på aktiviteter:  

• Skridskobana på Campusdammen där Fritidsbanken har vissa fasta dagar bistått med 
utlåning av skridskoutrustning mm.  

• Fyra olika (5 - 40 min) Walk and talk-slingor med QR-koder har anlagts. Walk- and 
talkslingorna utgår från Delningspaviljongen, de kan nyttjas både rekreation och möten och 
är öppna för alla. Två av slingorna är anpassade till rullstol. Till exempel har Vän i Umeå 
utgått från Delningspaviljongen vid Corona-säkrade promenader.  

• Utomhusträning för de deltagarnas organisationernas personal med anledning av pandemin 
startade våren 2020.  

• Paviljongen har även nyttjats till utdelning av Campuskort och tentamina.  
 

 

Bild 8-c. Illustration av delningstjänster i form av aktiviteter i campusparken. Foto Mattias Pettersson, Wictor Lundström. 

2.5 Innovationer – IKT-plattform, teknik, sensorer och smarta kartan 

För att möjliggöra delning är en fungerande IKT-infrastruktur av vikt. Vid delningspaviljongen och 
utearbetsplatser finns Wi-Fi-nät, ström och information om aktuella delningstjänster och andra 
händelser i universitetsstadsområdet. Delningspaviljongen, utearbetsplatserna och walk-and-
talkslingorna finns tillsammans med andra delbara utomhusaktiviteter på campusområdet också 
upptagna på Umeås Smarta karta (www.smartakartan.se/umea). QR-koder används för att 
underlätta för besökare att snabbt och enkelt hitta rätt information om delningstjänsterna.  

http://www.smartakartan.se/umea
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Då delningspaviljongen är navet och mötesplatsen för information och andra delningstjänster så 
bestämdes att informationsskärmar skulle placeras vid den. Tre av paviljongens sju fönster har 
utrustats med en speciell film och projektorer har placerats i innertaket för att projicera de budskap 
vi vill förmedla. Exempel utöver tips på delningstjänster kan vara information om temperaturer, 
energianvändning eller olika aktuella Corona-budskap.  

Mjukvaran DISE används som plattform för det kommunikationsmaterial som delas på skärmarna. 
Sedan våren 2021 har information visats på skärmarna mellan 06.00-00.00 alla årets dagar. Det finns 
planer på att göra skärmarna mer interaktiva i framtiden.  

Ambitionen var att sätta upp en eller flera sensorer eller mätutrustningar som mäter personflöden 
utomhus i ett tidigt skede av projektet. På grund oklarheter gällande hanteringen av känsliga 
personuppgifter (GDPR) så kunde inte den först planerade tekniken godkännas. Det innebär att inga 
övergripande flödesmätningar har kunnat göras när det gäller hela grönyteområdet. Däremot finns 
en GDPR-säker sensor som mäter närvaro och aktivitet vid utomhusarbetsplatserna. Flera liknande 
sensorer planeras sättas upp under 2021 för att kunna mäta förändring av personflöde (attraktivitet 
och delning av ytor) över tid.  

Resultatet av de mätningar som är gjorda vid utearbetsplatserna visar att i genomsnitt under vinter 
och våren 2021 så har utearbetsplatserna använts av åtta personer eller har haft åtta besök per dag, 
såväl vardag som helgdag. Toppnoteringen för hur många personer som använt/besökt 
utearbetsplatserna under en dag är 75 personer. I bild 9a visas antalet passager in till och ut från 
utearbetsplatserna och i bild 9b de tider under en dag som utearbetsplatserna nyttjas.  

 

Bild 9a-b: Antal passager in till och ut från utearbetsplatserna samt dagliga profiler när det gäller 
nyttjande tider, genomsnittlig samt resp. vardag och helgdag. Tidsserie december 2020 – juni 2021. 

För framtiden planerar vi att undersöka möjligheterna att integrera data från utomhussensorer med 
en app-funktion, till exempel Akademiska Hus app ”Mitt Campus”. På så sätt skulle det bli möjligt för 
besökare att se om det finns lediga ytor och lediga utomhusarbetsplatser. 

3. Kommunikation och marknadsföring 
Att marknadsföra möjligheten till delning av campusparkens grönytor har varit en viktig del i 
projektet. Kommunikationsmålet har varit att det ska vara väl känt för målgrupperna att grönytorna 
är en plats för alla och att här finns goda möjligheter till diverse rekreation, aktiviteter och 
evenemang. Just vilka aktiviteter som är på gång kommuniceras dels ut på respektive 
projektdeltagares webbsida samt på delningspaviljongens informationsskärmar och i om det är en 
annan organisation som lånar delningspaviljongen i deras respektive kommunikationskanaler. Region 
Västerbotten har också informationsskärmar i sjukhusets centralhall som efter pandemin kommer att 
spegla informationen på delningspaviljongens informationsskärmar. På Umeås Smarta karta, en karta 
över kommunens delningstjänster finns delningspaviljongen, de delbara utearbetsplatserna och 
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Walk-and Talkslingorna upptagna. Även andra delningstjänster som är placerade på campusområdets 
utomhusytor men som har installerats utanför det här projektet finns upptagna på den smarta kartan 
(www.smartakartan.se/umea/). Möjligheten att låna delningspaviljongen och att nyttja 
campusparkens grönytor för olika aktiviteter har också specifikt marknadsförts till ca 200 föreningar i 
Umeå.  

Ett informationsblad om walk- and talkslingorna, ett engelskspråkigt om delningspaviljongen har 
också tagits fram liksom informationsblad och QR-koder till de olika punkterna.   

4. Effektresultat, lärdomar och reflektioner 

4.1 Effektmålens uppfyllelse  
Hur bidrar projektet till en minskad 
energi och klimatpåverkan? 
 

Projektet kan innebära minskat resande till andra rekreationsområden då 
detta område är relativt centralt beläget i staden. Projektet bidrar till 
bevarande av grönytor.  

Hur bidrar projektet till en minskad 
resursanvändning? 
 

Delning och samnyttjande är i fokus. Goda erfarenheter av samverkan och 
delning från detta projekt blir en förebild/ett gott exempel för framtida 
delningsprojekt av ytor, områden, även inomhus.    

Vilka ekonomiska effekter har 
delningstjänsten? 
 

Alla delningstjänster är gratis för nyttjarna.  
 

Hur påverkar delningstjänsterna 
beteenden, livsstil och/eller 
attityder/värderingar?  
 

Delningstjänsterna möjliggör ökad attraktion till att vistas utomhus och 
inbjuder till rörelse och aktivitet. Delningstjänsterna medför också en upplevd 
ökad inkludering och social samvaro. Delningspaviljongen med dess belysning 
under kvällar och nätter skapar ökad upplevd trygghet.   
 

Vilka sociala värden skapas av 
delningstjänsten? 
 

Ökad inkludering, ökad social samvaro, bättre hälsa genom utomhusvistelse, 
rörelse och rökfrihet, ökad upplevd trygghet. Ökad synlighet av ideella 
föreningar.   

Bidrar projektet till ett mer jämställt 
samhälle 

Platsen är till för alla. Även personer med små ekonomiska förutsättningar ges 
möjlighet att låna både platsen och utrustning. Ideella föreningars aktiviteter 
är ofta öppna och kostnadsfria för alla.  

Vilka erfarenheter drar vi från olika 
typer av IKT-plattformar? 
 

Informationsskärmarna ger med programmet DISE möjlighet både till 
stillbilder och rörliga bilder. Särskild utrednings ang. programvarans version 
behövdes dock göras pga. fönstrens/skärmarnas format.  
Smarta kartan är ett enkelt publikt verktyg. 
GDPR kan inte utredas nog.  

Vilka möjligheter och hinder skapar 
befintligt regelverk?  
 

GDPR har hindrat och fördröjt flödesmätningar. 
Den externa finansieringen har underlättat projektets byggande och 
teknikinstallationer. Den bästa platsen i området kunde väljas ut som 
mötespunkt oavsett vem som är markägare/huvudman för området.  

Hur påverkas befintliga processer inom 
stat/kommun/stadsdel? 
delning är i fokus 
 

Delningstjänster blir mer attraktivt. Som en följd av detta är t ex 
”delningstjänster” inskrivit som centralt när det gäller nyttjande av lokaler och 
andra ytor i universitetets miljöpolicy samt även i ett nyligen beslutat 
samverkansavtal mellan universitetet och fastighetsägaren Akademiska hus.  
Vidare behövs nya delningsekonomiska affärsmodeller tas fram och testas. 
Delningsekonomiska lösningar kommer att vara en viktig del i vår 
klimatomställning men det krävs att vi får möjlighet att testa i lite mindre 

skala innan vi kan skala upp.  
Hur kan stat/stad stödja processer för 
initiering och implementering?  
 

Stat och kommun har att beakta underlättande insatser för regelverken, till 
exempel kan skatteregler som moms för olika typer av verksamheter ha en 
begränsande effekt.  

Hur stödjer vi ett aktivt 
entreprenörskap? 
 

En yta och en tillgänglig plats för delning har tillskapats. Platsen skapar 
förutsättningar för nätverkande mellan olika entreprenörerna. Platsen 
uppmuntrar till socialt entreprenörskap. Vi i projektgruppen  
kan kommunicera ut att vi har en tillgänglig plats för delning. 
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I vilken omfattning kan denna modell 
för delningsekonomi appliceras i 
mindre städer och på landsbygden? 
 

Modellen kan spridas till alla städer och till orter på landsbygden som är 
intresserade av delning. Modellen passar särskilt i städer där grönområden 
håller på att försvinna eller är en brist.  

4.2 Lärdomar 

Behovet av tillgång till grönytor och andra utomhusområden för rekreation eller rörelse har kanske 
aldrig varit större än idag. Stressade stadsmänniskor men också pandemin har gjort att människor 
har ett stort behov och vill vistas utomhus. Grönytor i en allt mer tätbebyggd stad fyller även syften 
som ”vattenhållare” och för bevarande av biologisk mångfald.  

Den förväntade effekten var effektiv resursanvändning genom delning och skapande av en digital och 
kulturell mötesplats där hälso- och miljöbefrämjande beteenden står i fokus. Projektet skulle skapa 
lärande till andra städer som kan ta del av både resultat från specifika delningsinitiativ och 
samverkan mellan fastighetsägare och användare. Idén var också att projektet skulle bidra till nya 
möjligheter för olika målgrupper att vistas tillsammans, vilket kan ge positiva hälsoeffekter samt även 
skapa ett jämlikare lokalsamhälle. Testbädden skulle främja beteenden, attityder och värderingar 
som går i linje med hälsobefrämjande transporter. Projektet skapar även nya möjligheter för 
patienter att visats med en andra målgrupper vilket även skapar ett jämlikare lokalsamhälle.  

Förutsättningarna för att nå ut till de olika målgrupperna skiljer sig åt. Men den generella 
utmaningen är att tillfredsställa behovet hos samtliga målgrupper året om. Sommartid kan det tänkas 
vara enklare att nå patienter, anhöriga, yrkesverksamma och bofasta i omliggande område med 
tanke på vädret. Samtidigt är det eventuellt färre studenter som rör sig i universitetsstaden under 
den delen av året. Utifrån detta exempel blir utmaningen att skapa aktiviteter som lockar fler 
studenter som är kvar i staden till området.  
 
Vidare upplevs det finnas en intressekonflikt i synen på rekreation. Vissa målgrupper har en syn på 
rekreation som en tyst miljö för avkoppling, medan andra målgrupper ser rekreation som fartfyllda 
aktiviteter. Den uppenbara utmaningen är att skapa variation kring utbudet av aktiviteter. Samtidigt 
kan området attrahera sociala samarbeten mellan olika målgrupper, exempelvis genom 
ekosystemtjänster som kan involvera mätningar för SLU studenter, utbildning hos förskoleelever och 
avkoppling för anställda/patienter.  

En annan utmaning som rör målet om att få mer nyttjande av grönytan under större delar av dygnet 
är att studenter och yrkesverksamma redan befinner sig kring området i relativt stor utsträckning. 
Det kan medföra att grupper prioriterar sin resterande tid någon annanstans, vilket innebär att 
aktiviteterna/insatserna bör vara av sådan hög attraktivitet att målgrupperna potentiellt ändrar sitt 
beteende. Patienter kan också ha en utmaning i att ta sig ifrån sjukhuset på grund av olika skäl. I linje 
med tidigare utmaningar måste även insatserna täcka av deras behov.   

Marknadsföringen och kommunikation om campusparkens delbara ytor har distribuerats i vid krets. 
Föreningar har nåtts genom riktade utskick och genom personliga möten. Studenter och 
yrkesverksamma har nåtts av kommunikationen genom interna nyheter, webbsidor och också visuellt 
då delningspaviljongen har en central plats i campusparken och Universitetsstadsområdet. Under 
pandemin, då behovet av utomhusytor har varit större än tidigare har området besökts av andra 
målgrupper, som förskolegrupper och seniorer.  

4.3 Särskilda utmaningar och oväntade bieffekter 

Då projektets huvudsakliga syfte var att öka campusparkens attraktivitet och därmed delningen av 
parkens grönytor har varit en utmaning i och med pandemins rekommendationer om att träffa och 
möta så få personer som möjligt. Universitetet, som handhar bokningarna av delningspaviljongen, 
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har också under pandemin haft ett förbud mot fysiska möten varför många önskemål om bokning av 
delningspaviljongen inte har beviljats. Samtidigt så har behovet av utomhusytor att mötas på under 
denna tid ökat.  

Att få till stånd digitala lösningar i form av informationsskärmar, flödessensorer etc. visade sig vara 
svårare än beräknat, bland annat på grund av att vi faktiskt var tre projektpartners. GDPR-
lagstiftningen har fördröjt och hindrat installationen vad gäller flödesmätningar. Att få till stånd 
interaktiva skärmar visade sig att inte vara något alternativ pga. kostnader och stöldrisk. 

Då både digitala lösningar fördröjts/hindrats och pandemin med bland annat en rekommendation 
om att inte vistas på universitetet och campusområdet så har det inte varit möjligt att följa upp 
projektet på de sätt som planerades initialt.   

Positivt är den önskade bi-effekten som kom till stånd i samband med Tobakslagens skärpning 2019. 
Då inleddes kopplat till projektet dela grönytor en samverkan med Region Västerbottens 
folkhälsoenhet. Regionen hade själva fattat beslut om rökfria sjukhusområden och önskade få till 
stånd en gemensam hållning med universitetet. Efter en utredning beslutades om ett rökfritt område 
runt och i anslutning till campusparken, det vill säga på de grönytor som också inkluderas i detta 
projekt (bild 10).  

 

Bild 10. Campusparken har blivit rökfri. Bild: In-housebyrån, Umeå universitet. 

5. Fortsättning 
Det är svårt att se ett helt konkret resultat av insatserna, just eftersom att det i och med pandemin 
inte har funnits möjlighet att nyttja platsen till fullo som det var tänkt. Då intresset för att nyttja 
delningspaviljongen har varit betydligt större än vad som har varit tillåtet ser vi ljust på framtiden och 
det ska bli spännande att se hur campusparken används när vi i samhället kan övergå till något som 
liknar ett normalläge igen.  
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Bilaga 1. Informationsblad 
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Bilaga 2. Bokningslista 
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