
Parklivsmodellen

”Parklivs syfte är att tillämpa kunskapen så att 

kommuner och andra – med hjälp av sju utvalda, 

enkla och beprövade verktyg – kan utveckla och 

anpassa sina grönområden så att de kan användas 

av fler.” 

www.livingcities.se/parkliv



Vi har testat Parkliv!

Tyresö 

Invånare: ca 50 000
Målgrupp: Barn som bor nära
Fokuspark: Lilla Naturstigen i 

Farmarskilen

Östra Göinge

Invånare: ca 15 000
Målgrupp: Mindre Samhälle

Fokuspark: Stora Parken, Sibbhult

Malmö

Invånare: Ca 350 000
Målgrupp: Personer med autism

Fokuspark: Lugna slingan i 
Bulltoftaparken

I Malmö var Parkliv ett stöd när 
man skulle samarbeta tvärs över 
förvaltningsgränserna, med målet 
att ta fram och testa idéer om vad 
som kan vara bra offentlig utemiljö 
för personer med autism. 

Stora Parken i Sibbhult används 
inte så mycket av byns invånare, 
men kostar ändå en del att sköta. 
Parklivmodellen har hjälpt oss att 
göra vårt befintliga grönområde 
tillgängligt för fler.

Med hjälp av Parklivs verktyg har vi 
testat och tagit fram Lilla 
Naturstigen, och utifrån barnens 
perspektiv anpassat ett urbant 
skogsområde som tidigare använts 
väldigt lite. 



Lilla Naturstigen Tyresö

Tyresö 

Invånare: ca 50 000
Målgrupp: Barn som bor nära
Fokuspark: Lilla Naturstigen i 

Farmarskilen

Med hjälp av Parklivs verktyg har vi 
testat och tagit fram Lilla 
Naturstigen, och utifrån barnens 
perspektiv anpassat ett urbant 
skogsområde som tidigare använts 
väldigt lite. 



Sibbhult, Östra Göinge

Östra Göinge

Invånare: ca 15 000
Målgrupp: Mindre Samhälle

Fokuspark: Stora Parken, Sibbhult

Stora Parken i Sibbhult används 
inte så mycket av byns invånare, 
men kostar ändå en del att sköta. 
Parklivmodellen har hjälpt oss att 
göra vårt befintliga grönområde 
tillgängligt för fler.



Lugna slingan, Malmö

Malmö

Invånare: Ca 350 000
Målgrupp: Personer med autism

Fokuspark: Lugna slingan i 
Bulltoftaparken

I Malmö var Parkliv ett stöd när 
man skulle samarbeta tvärs över 
förvaltningsgränserna, med målet 
att ta fram och testa idéer om vad 
som kan vara bra offentlig utemiljö 
för personer med autism. 



Parklivsmodellen



Parklivsmodellen

Kontrollfråga:
Hur bidrar 

lösningarna 
till att nå målen?

Kontrollfråga:

Uppnåddes 
målen?

Finns ytterligare 
behov? 

Kontrollfråga:

(Om)Formulera 
målen

utifrån analysen
Börja med att formulera mål för arbetet – som
du kan följa upp och vid behov justera efter hand.



Parklivs utvalda verktyg

1. Analys av platsens kvaliteter

2. Intervjuer

3. Parktur

4. Parktur med barn

5. Designverkstad

6. Evenemang
7. Tillfälliga 

lösningar

www.livingcities.se/parkliv



Tips för en lyckad process

• Sätta mål från början
• Förankra projektet
• Parkenheten bör vara utgångspunkten 
• Ta små steg för att lyckas långsiktigt
• Kan målkonflikter uppstå?
• Små medel

www.livingcities.se/parkliv


