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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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Bakgrund 
Coompanion har med sin erfarenhet inom affärsutveckling, social innovation och 
samhällsutveckling för värderingsdrivna entreprenörer och idébärare har i uppdraget inom 
projektet Sharing City Umeå skapat engagemang i samhället inom projektet och underlätta 
delningskonceptet för både Umeåbor och entreprenörer. 

Med våra interna projektpartners har vi bra samarbete med Umeå universitet, DigiCoop, Tensai,  
Thnx innovation, KEG, RYE projekt, NEXT STEP projekt och olika andra partner på lokal och 
nationell nivå 

Syfte och mål  
Coompanion har skapat konceptet Sharing Made Simple för att underlätta entreprenörskaps 
resan inom delningstjänster och lyfta engagemang och konceptet i samhället för mer hållbar 
framtid. 

Sharing Made Simple (SMS) är baserat på tre olika delar: 

• Sprida kunskap i samhället om delningstjänster 
• Rådgivning och affärsutveckling inom delningstjänster för entreprenörer som brinner 

för mer hållbar framtid 
• Skapa/ hitta ett digitalt verktyg som kan underlätta konceptet i Umeå och leva vidare. 

Målgrupp för aktiviteten 
Coompanion jobbar med ett brett utbud och målgrupp inom affärsutveckling, unga studenter 
och entreprenörer, samhällsorganisationer, lokala föreningar och nya svenskar, kvinnor och 
män. 

Vi har jobbat under projektperioden både digitalt och fysiskt på olika språk, mest svenska, 
engelska och arabiska för att skapa mer möjligheter, bättre förutsättning och jämlik tillgång till 
resurserna och kunskapen  

Metod och genomförande 
Under projektperioden har vi genomfört följande aktiviteter: 

- Möten med arbetsgrupp inom projektet 
- Rådgivning till intresserade personer 
- Presentationer av projektet i Universitet och andra områden 
- Dropp in rådgivning i Umeå Universitetet och MVG Gallerian  
- Ordna träffar mellan entreprenörerna och andra offentliga/privata sektor 
- Hjälpa entreprenörerna med kunskap, affärsutveckling och finansiering 
- Olika workshopar digitala/fysiska för både entreprenörerna och Umeåborna 
- Skapa samarbetskanaler med Sharing city projekten i andra orter 
- Planera och genomföra Innovation Boot Camp i samarbete med TVV, Umeå Universitet 

och andra projekt och organisationer. 
- Planera och genomföra ett digitalt koncept som en Toolkit för entreprenörerna och 

Umeåborna. 
- utveckla personalen som jobbar i projektet inom delning tjänst i Lund Universitet 
- Samarbeta med KEG och planera för Smarta kartan Umeå som ett digitalt verktyg 

Philip Näslund
Jag skulle önska några fördjupningar, för att visa varför vi lagt fokus på några av sakerna.Vi la en del resurs på utveckling av Toolkit, bör lyftas i rapporten om dess bakgrund, genomförande och varför vi la om fokus på det och att det tillslut blev Smarta Kartan Umeå Rådgivning i MVG/Campus 
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- Utnyttja den globala situationen med pandemin för att sprida kunskap och information 
på livesändning  

- Leverera digital utbildning och workshopar under hela pandemins period 
- Lansera Smarta Kartan och marknadsföra det digitalt och fysisk 
- Samarbeta med mastersprogram studenter i Umeå universitet för att undersöka 

analysera Smarta Kartan, koncept och framtid  
- Skapa marknadsordning team för att driva en stark kampanj under summer 2021 och 

lyfta Smarta Kartan i Umeå  

 

Resultat, slutsats, lärdomar, erfarenheter och rekommendationer 
Mer kunskap, förståelse och engagemang inom delningstjänster i Umeå, två nya verksamheter 
inom delningstjänster med mer en 50 delningstjänster som finns idag i Smarta Kartan Umeå, 
bland annat Umeå Wheels som hyr ut återbrukade cyklar. Det blev populärt på internationell 
nivå i olika artiklar och har vunnit olika priser, tjänsten består av unga studenter med utländska 
bakgrund. 

En forskningsanalys av vilka utmaningar och framtid av Smarta kartan och delningstjänster i 
Umeå genomförd av studenter vid Umeå Universitet. 

Mer en 2 000 personer i Umeå har fått information, utbildning, rådgivning, lärandeträffar eller 
deltagit i olika workshopar och konferenser inom projektet. 

Smarta Kartan är nu lanserad och en tävling under sommaren 2021 i Umeå för att öka antalet 
användare ska genomföras. 

 

Fortsättning 
Rådgivning och affärsutveckling fortsätter för entreprenörerna inom delningstjänster, samtidigt 
som Smarta Kartan drivs vidare av en styrgrupp på nationell nivå med en utvecklingsplan för att 
anpassa behovet och en mer hållbar framtid. 
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