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Lomma Green Map - En studie om medborgarinvolvering i Lomma kommun 

Kommunerna i Sverige är nyckelaktörer i arbetet med att uppnå ambitiösa energi- och 

klimatmål samt att bidra till arbetet för en mer hållbar utveckling. För att Sverige ska 

klara de energi- och klimatmål som är satta till 2020 krävs det att alla aktörer i Sverige 

samarbetar. För att kommunen ska kunna skapa ett framgångsrikt klimatarbete behöver 

medborgarna involveras.  

Den största möjligheten på kort sikt är att konsumenter gör mer klimatsmarta val vid 

konsumtion för att minska dess påverkan genom utsläpp. Ett sätt att ge medborgarna medel för 

att förändra sin livsstil är att involvera dem mer i kommunens klimatarbete genom olika 

åtgärder. Ett av dessa verktyg är att skapa medborgarinvolvering genom en Green Map, som är 

en interaktiv karta som kontinuerligt utvecklas gemensamt av kommunen och dess medborgare.  

I denna studie undersöks verktyget Green Map, med avseende på hur kartan kan skapas, vad 

den åstadkommer samt erfarenheter från andra arbeten med Green Map i Sverige. Projektet 

syftar även till att undersöka hur Green Map-konceptet kan implementeras i Lomma kommun 

för att uppmuntra medborgarna till en mer klimatsmart livsstil. 

En viktig del i arbetet med verktyg och åtgärder är att följa upp och utvärdera dess påverkan 

och betydelse. Erfarenheter från intervjuerna med dem som skapat kartor i Sverige tyder på att 

arbetet med att följa upp och utvärdera kartorna behöver förbättras. Intervjuer med 

verksamheter i Malmö och Blekinge visade 

att det krävs kontinuerlig marknadsföring av 

kartan för att den ska vara aktiv. 

Marknadsföringen behöver riktas både mot 

medborgare och verksamheter som är med i 

kartan för att de ska kunna vara uppdaterade 

om informationen i kartan. 

Enligt studiens enkätundersökning anser en 

övervägande del av de svarande att en Green 

Map är enkel att förstå och använda, att de 

skulle kunna tänka sig att använda kartan för 

att hitta information, samt att de tror att en 

Green Map är ett bra sätt att involvera 

medborgarna i kommunens klimatarbete. Det 

finns många utvecklingsmöjligheter för en 

Green Map i Lomma kommun. Förutom 

kategorierna klimatsmart konsumtion och 

klimatsmarta lösningar bör transporter 

prioriteras i Lomma kommun. Transporter 

kan innehålla vandringsleder, kollektivtrafik, 

samåkningsplatser och bra cykelvägar som 

markeras och beskrivs i kartan. 

Lomma kommun rekommenderas att arbeta mer ambitiöst med klimatarbetet genom en Lomma 

Green Map, se figur 1. En Lomma Green Map skapar en ökad medborgarinvolvering på flera 

nivåer och fortsättningsvis kan kommunen fokusera på att utveckla, marknadsföra och anpassa 

kartan efter Lommas behov.  

Figur 1. Bilden visar Lomma Green Map som är skapad i Lomma 
kommn. I kartan visas de platser som är markerade i 
kommunen.Ikonerna visar ekologisk mat, gårdsbutiker, 
energibesparingar, återvinning, second hand butikerhälsosam kost 
och lokala företag. Bild hämtad från www.greenmap.org 

 

Handledare: Åke Thidell & Tim Schnoor 

Examensarbete 30 hp i Strategiskt miljöarbete 2014 

Centrum för klimat- och miljöforskning, Lunds universitet 

 

 


