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Ordförande har ordet

Det är med stor glädje samt med all respekt för uppdraget som jag under året tagit över  

ordförandeskapet i Miljöbron Skåne. Jag lärde känna Miljöbron Skåne redan under min tid 

som Hållbarhetschef för IKEA koncernen och eftersom jag, redan då, var imponerad av verk-

samheten var det ett lätt beslut att ta när jag 2016 fick erbjudandet att ta plats i styrelsen. 

Våra Verksamhetsledare, med stöd av oss i styrelsen, har under åren gjort ett fantastiskt arbete 

och verkligen etablerat Miljöbron Skåne som en viktig och respekterad partner till företag,  

organisationer och studenter i vår region. Trots pandemins alla utmaningar under året som 

gått har vi, tillsammans med våra partners, i stort sett genomfört planerat antal studentprojekt  

med gott resultat. Givetvis mycket tack vara fungerande digitala lösningar men inte minst 

tack vare flexibilitet och initiativkraft hos alla inblandade.

Under de år vi varit verksamma här i Skåne har Hållbarhetsfrågorna kommit alltmer i fokus  

i alla delar av samhället. Det har inneburit att våra studentprojekt allt oftare kommit att 

innefatta flera dimensioner av hållbarhetsfrågan, inte ”bara” miljödimensionen. För att, på ett 

bättre sätt, spegla det bredare Hållbarhetsperspektivet i vår verksamhet har vi beslutat att 

byta namn! Arbetet med detta är i full gång och beräknas bli klart under första halvan av 2022. 

Framöver kommer vi att fokusera på att bli ännu bättre på det vi redan gör samtidigt som 

vi ser till att, med miljödimensionen som utgångspunkt, täcka de sociala och ekonomiska 

dimensionerna i projekten när det är relevant. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till dig Rolf för all tid och det engagemang som du har 

lagt ner under dina 10 år som ordförande. Du har verkligen varit en viktig bidragande faktor till 

vår positiva utveckling och det känns väldigt bra att ha dig kvar i styrelsen.

Thomas Bergmark 
Ordförande Miljöbron Skåne
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Efter ytterligare ett lite annorlunda år med samverkan på alternativa sätt, 

hoppas vi nu på att äntligen kunna återgå till det normala. Men vi ser också 

fram emot något nytt. Att ta med oss de erfarenheter vi fått för att framåt kunna 

skapa fler sätt för hållbar samverkan mellan näringsliv och studenter.

Året som gått

En 10-åring med stor erfarenhet
Vid terminsstart hösten 2021 firade Miljöbron Skåne 10 

år. Mitt i den rådande pandemin var det svårt att slå på 

stora trumman i firandet, men vi gav i alla fall oss själva 

en riktigt efterlängtad födelsedagspresent – en till  

medarbetare i teamet. Att gå från tre till fyra personer  

är något vi länge har sett ett behov av då efterfrågan  

på den här typen av samverkan verkar så när som out-

tömlig både från studenternas och verksamheternas 

sida. I år såg vi äntligen möjligheten att skala upp för att 

möta den efterfrågan.

Året gav många givande samarbeten, där flera av pro-

jekten bland annat handlade om hur man kan använda 

ny teknik, metoder och modeller för att förbättra arbetet 

med de livsnödvändigheter som vi ofta tar för givet – 

mat, vatten och energi. Men studenterna har även gjort 

projekt om kommunikation, ekosystemtjänster och  

miljöpåverkan från produkter och tjänster ur ett livs-

cykelperspektiv. Totalt samverkade 237 studenter (mål 

200) i 89 projekt (mål 105) för 65 olika verksamheter 

(mål 55) under året.

Vi blickar bakåt…
Efter 10 år i gränslandet mellan det skånska näringslivet 

och akademin har vi mycket att se tillbaka på. Sedan 

starten 2011 har vi skapat samarbeten mellan 1647 unika 

studenter och verksamheter runtom i Skåne. Många 

av de studenterna är nu själva ute i arbetslivet. Vi var 

nyfikna på att höra vad som hänt med alla studenter 

som gjort våra projekt sedan starten och framförallt vad 

de har för tankar om projekten idag. Därför har vi under 

året gjort en utvärdering av verksamheten på lång sikt, 

som alla studenter fick möjlighet att delta i – och vi blev 

riktigt glada för engagemanget från våra alumner.

De, numera, före detta studenterna är ute i det privata 

näringslivet, på kommunala verksamheter, på ideella  

föreningar, statliga myndigheter och till och med i 

Europa  parlametet. Majoriteten har hållbarhet integrerat  

i sin nuvarande tjänst och 77 % angav att projekten till  - 

sammans med Miljöbron Skåne i någon utsträckning 

ökade intresset för att arbeta med just hållbarhetsfrågor.  

Runtom på den här sidan kan du läsa vad flera av 

studenterna tyckte om projekten och samarbetet med 

Miljöbron Skåne.

Något som vi tar med oss lite extra är hur många som 

lyfter sin uppskattning av den stöttning de fick från oss 

under sina projekt. Många år senare minns de fortfarande  

Miljöbron Skåne som en trygg samverkansform och 

en stabil bro ut i arbetslivet. Det är något vi även ser år 

efter år i våra projektutvärderingar, där studenterna ofta 

anger stödet från Miljöbron Skåne som en av de största 

fördelarna med att göra våra projekt. 

En kunskapshöjande kraft
Mitt i nostalgitrippen har vi också haft kvar en fot i sam-

tiden och som vanligt har vi följt upp både studenternas 

och uppdragsgivarnas tankar om årets projekt. Genom 

”Det var ett väldigt effektivt sätt att koppla 
samman studenter med företag!”

”Att få komma ut i industrin och  
lösa riktiga problem redan som student  

är väldigt värdefullt.”

”Att man som student enkelt kan hitta  
bra/relevanta projekt hos seriösa aktörer,  

men också stöttningen av handledarna 
på Miljöbron under projektens gång.”

årets utvärderingar ser vi genomgående vilken kraft 

projekten har både för att höja kunskapen hos verksam-

heterna och för att stötta i deras omställningsprocess 

till ett mer hållbart näringsliv. Av alla uppdragsgivarna 

menar 68 % att projekten bidragit till ökad kunskap.

Samtidigt svarar hälften av studenterna att projekten 

har gett dem större kunskap om miljö- och hållbarhets-

arbete, något som de senare tar med sig ut i arbetslivet.

Utöver nya kunskaper och erfarenheter menar 66 % av 

studenterna att projekten även har bidragit till att de 

fått ett ökat självförtroende och tillit till sin kompetens 

inför det stundande arbetslivet

Utvärderingarna visade även att 97 % av företagen 

och 93 % av studenterna anser att projekten som helhet 

varit bra eller mycket bra (mål 90 %). Mer än så kan vi 

inte önska oss.

…och tar steget in i framtiden 
Efter en tillbakablick är det nu dags att titta framåt mot 

ytterligare många år av samverkan, kunskapshöjning 

och en grön omställning av näringslivet – fast nu i en 

ny tappning. Under 2022 kommer vi att byta till ett nytt 

namn och ett nytt uttryck som vi tycker speglar vår 

nuvarande verksamhet på ett bättre sätt. Men vilket, det 

får du se under 2022.

”Kändes bra att det jag gjorde som  
exjobb faktiskt var av värde för någon;  

att jag fyllde ett behov.”
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Projektens bidrag till Globala målen

Lunds universitet 
Beteendevetenskapliga programmet 7

Civilingenjörsutbildning i bioteknik* 4

Civilingenjörsutbildning i datateknik* 1

Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik* 8

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik* 1

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi* 7

Civilingenjörsutbildning i kemiteknik* 2

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri* 2

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik* 3

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik* 1

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik* 1

Ekonomie kandidatprogrammet 38

Environmental Management and Policy* 11

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik 

med arkitektur 4

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik 13

International Business - kandidatprogram 1

Logistics Service Management  4

Management Engineering* 1

Master's programme in Food Technology and Nutrition* 1

Miljövetenskap, naturvetenskaplig inriktning* 2

Miljövetenskap, strategiskt miljöarbete* 9

Naturvetenskapligt kandidatprogram, miljövetenskap 7

Naturvetenskapligt kandidatprogram, molekylärbiologi 1

Naturvetenskapligt masterprogram, miljö- och

hälsoskydd* 2

Strategisk kommunikation 11

Strategisk kommunikation och digitala medier 14

Systemvetenskapligt kandidatprogram 6

Tillämpad klimatstrategi* 18

Vattenresurshantering, masterprogram* 2

Fristående kurser**  21

Malmö universitet
Byggingenjörsprogrammet 2

Högskoleingenjörsutbildning i Maskin- och  

materialteknik 1

Högskoleingenjörsutbildning i  

Produktutveckling och design 3

Informationsarkitektprogrammet 3

IT och ekonomi, kandidatprogram 1

Produktdesign 1

Produktionsledare: media 2

Systemutvecklarprogrammet 6

Högskolan Kristianstad 
Gastronomiprogrammet 2

Miljöstrateg - mark, vatten och samhällsutveckling 2

MSc in Business Administration – Auditing and Control* 3

MSc in Business Administration  

– International Business and Marketing* 3

Övriga lärosäten
Climate change* 1

Landskapsingenjör 1

Master inom Hållbar samhällsutveckling  

och stadsdesign* 1

Textilingenjörsutbildning 2

*Utbildning på avancerad nivå

**Fristående kurser: Entreprenörskap och projektledning, 

Företagsekonomi, Miljöpsykologi och inflytande, Miljörätt

Studenternas utbildningar

Figuren visar hur Miljöbron Skånes 89 projekt har bidragit till de globala målen.  
Projekten har främst bidragit till mål 12 Hållbar konsumtion och produktion (51%), mål 9  

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (21%) samt mål 11 Hållbara städer och samhällen 
(20%) och mål 13 Bekämpa klimatförändringarna (17%). Då Miljöbron Skåne  genom sin verksamhet 

möjliggör God utbildning för alla (mål 4) samt Genomförande och globalt partnerskap (mål 17)  
har samtliga utförda projekt indirekt bidragit till dessa två mål. Bortsett från att alla projekt  

har bidragit till mål 4 och 17 har 54% av projekten bidragit till mer än ett mål. 
38% av projekten har bidragit till två mål, 11% har bidragit till tre mål  

och 5% bidrar till fyra mål eller fler.
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Examensarbeten

Analysis of Forecasts for District Heat 
Production Using Different Models 
for Seasonal Partitions 
Energiföretag

Detektering av föroreningar i 
dagvatten systemet 
VA SYD

Effective communication on urban 
water conservation begins by under-
standing citizens' prerequisites for 
behaviour change 
Sydvatten 

Ekologisk konnektivitet mellan vild-
bins habitat i urbana områden
– En GIS-analys av konnektiviteten 
mellan urbana ängar i Ängelholm  
Ängelholms kommun

Ekosystemtjänster i kommunal  
planering – En svensk fallstudie 
Ängelholms kommun

Elbilens infrastruktur. En kombine-
rad litteratur- och fallstudie rörande 
platser för laddinfrastruktur och 
betalningsmodeller
Klippans kommun

Entreprenadarbetens påverkan på 
klimatet 
Sydvatten 

Från grönt avfall till svart resurs. Bio-
kolets roll i svenskt miljö- och klimat-
arbete ur ett kommunalt perspektiv 
Helsingborgs stad

Förnybar elproduktion i lantbruket 
– En studie om hur politiska styr-
medel kan främja en decentraliserad 
elproduktion 
Håkan Rasmusson Golf & Lantbruk

Industrihampa – en kvalitativ studie 
angående attityder till livsmedels-
produkter tillverkade av industrihampa 
Hjälte Food & Drinks

Installationsteknisk renovering av 
kontorsbyggnad  
Trelleborgs Energi

Klimatpåverkan av förpackningar  
– Livscykelanalys på kascherade 
wellpappförpackningar 
Frontpac

Klimatpåverkan av hampadryck ur 
ett livscykelperspektiv 
Hjälte Food & Drinks

Life Cycle Assessment of Reusable 
and Single-use Trocars for Laparos-
copic Surgery 
Helsingborgs lasarett

Miljösmart renovering av kontors-
byggnad – med fokus på klimatskalet
Trelleborgs Energi

Modeller för ytvattenavrinning 
Nårab

Möjlighet att övergå till off grid 
Impression Recordings

Parkslide, hur blir man av med den? 
En jämförelse mellan två bekämp-
ningsmetoder 
Ängelholms kommun

Specifikationer av textilt material  
för återvinning – länken mellan textil-
sortering och återvinning 
Sysav Utveckling

Sustainable approaches for mana-
ging plastic waste in Katauti Khola. A 
case study of small rural community 
in Nepal
 SUMMIT International Leadership 
Academy

Tillsammans mot lösningen 
Lunds Klimatallians

Utveckling av ett minimalistiskt 
utegym 
Utform

Utveckling av produkt för hundrast-
gård 
Utform

Utvärdering av ejektorbaserad fler-
stegsdestillation för produktion av 
sterilt vatten 
Aqua-Nova 

Value Stream Mapping as a basis 
for Waste Removal in the Agri-Food 
Industry 
Magnihill

Var finns källaren? 
VA SYD

Återbrukets potential – fastighets-
ägares möjligheter att skapa 
incitament för återbruk vid hyres-
gästanpassningar av kommersiella 
kontorslokaler 
Wihlborgs Fastigheter

Kursprojekt

Aktivitetsmiljöer till salu 
Utform

Axatorpsgården och marknads-
föringspsykologi  
Axatorpsgården

Beeswax wraps: a sustainable  
substitute? 
Grandma

Bättre logistik för minskad  
miljöpåverkan  
Scandinavian Form

CSR som marknadsföringsstrategi 
Encore

Dela cykel, bo grönare 
Swood Bikes

Digitalisering av besöksnäringen 
Gott Att Leva Syd

En studie i utformandet av effektiv 
marknadsförings strategi mot kunder 
i privat och offentlig sektor  
Skogsvårdsbolaget 

En undersökning gällande  
detektering av källarlokaler med  
hjälp av Street View 
VA SYD

Förbättra kommunikation av vegansk 
och ekologisk läsk 
Sodalicious

Årets projekt GHG Emissions of Scope 3 Waste 
Streams from Water Purification 
Processes 
Sydvatten 

Hotspot Analysis
Skosh

Hur hittar ett upcycle-företag sin 
plats på marknaden? 
Encore

Hur SiB Solutions kan stärka sitt 
employer brand 
SiB Solutions

Inledande miljöutredning 2021 
Fremlab

Inledande miljöutredning 
Brand & Säkerhet

Inledande miljöutredning  
Friskis & Svettis Helsingborg

Inledande miljöutredning 
Fruktstereo

Kommunikation av 
rengöringsföretag
Skosh 

Kommunikationsstrategi och 
varumärkesanalys 
Återbruket

LCA of upcycled coffee mugs 
Trash to Gold

Market development strategy 
Un Filo di Seta

Marknadsföring av hälsosam  
fermenterad mat  
Funky Flavor

Marknadsföringskampanj 
Food Innovation Hub

Marknadsföringskampanj  
PG Creative studios Sweden

Marknadsföringskampanj 
Slow living home

Marknadsföringskampanj 
Öppna hjärtat

Miljöutredning 2021 
Leeman Entreprenad 

Rapporteringsverktyg för hållbar 
destination  
Helsingborg Convention & Event 
Bureau

Requirements for a digital 
sustainability communication tool 
Elis

Sustainability strategy in Nepalese 
ecotourism  
SUMMIT International Leadership 
Academy

Teknologiporträtt 2021 
Diab International

Teknologiporträtt 2021
Yster SUP

The new sharing system for housing 
buildings 
Swood Bikes

Tyskarnas hållbara konsumtion  
– en undersökning av den tyska 
branschen för naturliga skönhet s-
produkter
BRUNS Products

Utveckla prototyp för webbutik 
REKO-ring Lund

Varumärkesbyggande 
Prime Catering

Verktyg för att beräkna produkters 
klimatpåverkan
LK Armatur

Väx med Mylla  
– kommunikationsstrategi  
Mylla Matmarknad

Öka intresset för det marina  
Marint center Lommabukten

Praktik/VFU

Agenda 2030: the case of Uppåkra  
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska 
Center

Avfall i verksamheter. Underlag för 
att främja minimering och sortering 
av avfall i verksamheter inom NSR- 
regionen
NSR

CSR and SDGs within a hotel group 
Room Republic

Hållbarhetsarbetet på The Vault Hotel 
kopplat till de globala hållbarhets-
målen inom FN Agenda 2030 
The Vault Hotel

Optimering av fyrfackskärl.  
En sammanställande studie utifrån 
flera perspektiv 
NSR

Solpanelers effekt på 
innetemperatur 
Alfa Laval

Var tar vattnet vägen? 
Sydvatten 

Vegetariskt, hållbart och hälsa
Prime Catering

Våtmarker i staden
Helsingborgs stad

Uppdrag

Attraktiv gång gynnar biologisk 
mångfald  
Boutique Dermonie

Cykelaffären, solcellerna och 
framtiden  
Sven Jönssons cykelaffär

Decreased CO2-emissions after  
optimised charging at Bring in 
Västberga, Stockholm 
Elonroad

Hållbar hantering av slam från
enskilda avlopp 
NSR

Hållbarhetspitch
Hållbar Utveckling Skåne

Klimatomställning i jordbruket
Svalövs kommun

Kommunikation för Grönvit 
Hållbarhet. Förslag på hållbarhets-
kommunikation gällande matsvinn 
och samåkning
NSR och Rögle BK

Nyttan med decentraliserad
livsmedelsförsörjning
REKO-ring Lund

Omvärldsanalys: Storskaligt  
återbruk. Hinder, utmaningar  
och möjliga vägar framåt 
Återbruket

Vad händer med slammet? 
NSR

Water saving solutions 
Impression Recordings



Tack till våra finansiärer  
för visat förtroende under 2021


