
  
 

Kan era grönområden bli mer inkluderande? 
Vi söker kommuner som vill delta i satsningen Parkliv. 

 
Vistelser i offentliga grönområden är viktiga för människors hälsa, välbefinnande och möjligheter 
att mötas. Alla har rätt att känna sig välkomna, trygga och kunna vistas obehindrat där. Trots 
mycket erfarenhet och genomförda satsningar för inkludering av olika användargrupper i 
grönområden, så saknas samlad kunskap och utvärderingar av vilka metoder som fungerar bra. 
 
Parkliv utvecklar stöd 
 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och stadsutvecklingsföretaget Living Cities driver 
tillsammans forsknings- och utvecklingsprojektet Parkliv. Inriktningen är att bidra till en mer jämlik 
användning av stadens grönområden och att ta tillvara den potential som finns i att inkludera 
invånare och grupper som av olika orsaker sällan eller aldrig besöker grönområden idag.  
 
Satsningen ska utveckla verkningsfulla och praktiskt användbara verktyg för att involvera befintliga 
och nya användare. De ska vara lätta att ta fram och använda i vardagen. De riktar sig till 
kommunala tjänstepersoner som vill involvera kommuninvånarna i utveckling och skötsel av 
offentliga grönområden, och därigenom skapa möjligheter för fler grupper i samhället att använda 
grönområden i större utsträckning.  
 
Parkliv finansieras av Vinnova och pågår under åren 2019-2022.  
 
Vi söker samarbeten! 
 
Tillsammans med kommuner och invånare vill vi utveckla, testa och tillämpa verktyg för att 
involvera befintliga och nya användare i utveckling och skötsel av grönområden. Detta för att 
underrepresenterade grupper ska få bättre förutsättningar att använda befintliga grönområden. 
Vi söker kommuner som vill medverka i Parkliv och erbjuder kostnadsfritt kunskapsutbyte och stöd 
i ert arbete. Samarbetet kan se ut på olika sätt. 
 

Kunskapsutbyte under hösten. Under 2019 arbetar vi fram verktyg för att involvera befintliga 
och nya användare, utifrån goda internationella exempel och svenska erfarenheter. Den 21 
november presenterar vi förslag på verktyg i en mindre workshop för att få förståelse för styrkor 
och svagheter samt förbättringsförslag till verktygslådan. Under workshopen hoppas vi få 
konsultera er i kommuner samt andra intressenter för att få del av värdefull lokal kunskap och 
lokala behov.  
 
Testbäddar 2020-2021. Efter workshopen etablerar vi samarbeten i ett urval av kommuner för 
att testa och tillämpa verktygslådan i verkligheten.  Detta med utgångspunkt från de 
utmaningar och ambitioner som ni i kommunen har och arbetar med för att bredda 
användningen av grönområden.  



 
 
Vill du veta mer? 
 
Kontakta någon av oss i projektgruppen. Vi presenterar gärna Parkliv och har en första diskussion 
om en eventuell medverkan! 
 
 
Jennie Björstad       
jennie.bjorstad@livingcities.se    
070-747 68 84       
 
Hanna Fors    
hanna.fors@slu.se    
040-41 51 65     
 
 
Parkliv på webben http://www.livingcities.se/parkliv.html 
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