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1. Förord

1.1. Några inledande ord från Miljöbrons styrelseordförande

Under mer än 20 år har Miljöbron arbetat för att skapa värde i mötet mellan studenter och 

företag och bidragit till en hållbar utveckling genom de projekt som genomförts. Mycket av det 

blir synligt i denna rapport, genom konkreta projekt som gjort avtryck när studenter och företag 

tillsammans skapat förändring. 

Ett stort värde ligger också i att över 4 000 studenter och 1 500 företag och organisationer har 

erbjudits en möjlighet att utvecklas i mötet mellan ny kunskap och den praktiska verklighet som 

uppdragsgivarna verkar i. Och vi vet att de lärdomar, erfarenheter och möjligheter att utforska 

hållbara lösningar som dessa möten resulterar i, fortsätter att verka i samhället, i företagen och 

i de människor som arbetat i projekten långt efter att de tagit slut. 

Denna rapport ger oss inte bara ett kvitto på vad som gjorts i relation till de nationella målen, 

den hjälper oss också att se hur vi kan öka kraften i Miljöbrons arbete för att tillsammans göra 

Sverige bättre rustat att möta behovet av en hållbar omställning.

Mattias Dahl

1.2  Kort presentation av huvudförfattarna

Denna rapport har författats av tre praktikanter hos Miljöbron: Saga Pilblad Hjerpe, Maryama 

Hersi och Johanna Jildén. Saga och Maryama har arbetat med denna rapport som en del av sin 

praktikkurs i Miljövetenskap på Högskolan i Skövde. Saga studerar samhällsvetenskapligt mil-

jövetarprogram med humanekologiska inriktning på Göteborgs Universitet. Maryama studerar 

Biovetenskap: biologiska resurser och hållbar utveckling på Högskolan i Skövde. Johanna har en 

Masterexamen i Atmospheric science, Climate and Ecosystems från Göteborgs Universitet, och 

har arbetat med denna rapport som en praktik under sommaren.



4

Rapport – Miljöbrons bidrag till Sveriges miljömål och Agenda 2030 

2. Abstract

The purpose of this report is to find out how Miljöbron as an organisation furthers the aim 

of the Swedish national environmental goals and the global Sustainable Development Goals 

(SDGs). The issues that are analysed in this publication are: which national environmental/global 

sustainable development goals are mainly affected in the projects Miljöbron has been involved 

in, what gender distribution can be seen in the projects as well as the size and branch distribu-

tion the organisations involved have. The report provides statistics and data to be able discern 

general trends as to how student projects couple to environment and sustainability provides 

societal value. In addition, the report highlights a few best cases of student projects that from 

Miljöbron the companies and students involved considered particularly successful and where 

we assess the impact the student projects had on their overall operations. 

The method of analysis consists of both quantitative and qualitative elements. In the quantitati-

ve part, statistics from 500 of Miljöbron´s student projects carried out between 2010 and 2019 

were selected and analysed. A qualitative method was mainly used to connect each project to 

the Swedish national environmental goals and the SDGs, and also to analyse certain projects in 

more detail in the section “good practices”. This was done by sending surveys to the organisa-

tions involved to determine to what degree these projects have had an effect on their work with 

sustainability. 

The statistics analysed demonstrates that the primary environmental goals that the projects 

met were Begränsad klimatpåverkan (limited climate impact), God bebyggd miljö (sound spatial 

environment), Giftfri miljö (not toxic environment) and Övergripande (overall) where the project met 

more than one goal. The primary SDGs that Miljöbrons projects have contributed to include: 

SDG12 Responsible Consumption and Production, SDG11 Sustainable Cities and Communities, and 

SDG7 Affordable and Clean Energy. The main industries involved in projects during this 10-year 

period were: “Education”, “Construction/property management”, “Energy” and “Other public/

private service organisations”. The organisations involved in the projects are typically small and 

medium sized and there are much more female than male students involved. 

Miljöbron´s student projects have had a rather large impact on individual organisations within 

both the private and public sector but also the third sector, as the students often provide con-

crete, tangible deliverables such as an LCA, an environmental assessment etc. Companies find 

it particularly valuable to get at direct link with academia and to further their work on sustaina-

bility. Some examples where projects have led to further, immediate steps are in the area of 

environmental management systems and chemical assessments. It is not unusual that the com-

panies, particularly in case of internships, employ the students upon completing their studies. 

The student projects also give the participating students tangible values: including providing 

them with a steppingstone into the labour market, extending their CV, getting real practical 

knowledge that can be added on their CV. 
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The report identifies as strength areas its specialisation in environmental management systems, 

information- and communications, educational support and chemical management. All of the 

projects analysed can be tied to at least one Agenda 2030 goal and often also to the Swedish 

environmental goals. Miljöbron has worked more systematically with a couple of environmental 

goals such as limited climate impact and non-toxic environment. The fact that Miljöbron ex-

tends to a wide range of Agenda 2030 and Swedish environmental goals also makes a suitable 

partner for most organisations. 

The report identifies as a weakness but also as an opportunity an enhanced focus on the social 

dimension of sustainability to also meet the Agenda 2030 SDGs focusing on social issues. Miljö-

bron could also actively choose to work more on issues pertaining to the Swedish environmen-

tal goals relevant to the characteristics of the West Sweden, that is the national goals on Living 

lakes and water streams, Oceans in balance and a living coastline as well as SDG 14, Life Below 

Waters. 

Foto: David Sjöqvist
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3. Inledning 

3.1 Bakgrund

Miljöbron är en ideell organisation som skapades 1997 med syfte att agera som en länk mellan 

högskola och näringsliv. Miljöbron som huvudorganisation har huvudsäte i Västra Götaland. 

Det finns även en dotterorganisation, Miljöbron Skåne, som har sin verksamhet i södra Sverige. 

Denna rapport rör endast Miljöbrons (väst) verksamhet. 

Miljöbron är en ideell organisation som skapades 1997 med syfte att agera som en länk 

mellan högskola och näringsliv. Miljöbron som främst är verksam inom Västra Götalandsregionen, 

med huvudkontor i Göteborg och regionkontor i Trollhättan och Borås. Det finns dessutom en 

dotterorganisation, Miljöbron Skåne, som har sin verksamhet i södra Sverige. Denna rapport rör 

endast Miljöbrons verksamhet. 

Miljöbrons verksamhetsidé utgörs av att utveckla, förmedla och utvärdera konkreta och tids-

begränsade projekt som studenter genomför inom privat eller offentlig sektor. Den gemen-

samma nämnaren för samtliga projekt är miljö- och hållbar utveckling. Genom projekten får  

studenter möjlighet att omsätta sina akademiska kunskaper i praktiken, arbetslivserfarenhet 

samt möjlighet att knyta kontakter med regionens näringsliv och potentiella arbetsgivare.  

Samtidigt får företagen hjälp att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete, tillgång till färsk 

kunskap och kontakt med potentiella arbetstagare. Ett viktigt syfte med Miljöbrons verksamhet 

är att både studenter och företag ska vinna på att genomföra projekt både från ett kompetens-

försörjnings- och hållbarhetsperspektiv.

Miljöbron har tre huvudsakliga målgrupper: studenter på högskolor och universitet, små och 

medelstora företag och offentlig verksamhet vilka samtliga medverkar i samverkansprojekten och 
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får nyttor. Även akademin får nyttor genom bryggan mellan akademi och privata och offentliga 

aktörer som både behöver höja sina teoretiska och praktiska kunskaper inom hållbarhet men 

även att göra gapet mindre för studenter mellan studier och arbetsliv.  

Varje år genomförs cirka 100 projekt som knyter ihop cirka 330 studenter med 100 arbets-

givare. Under hela perioden 1997 till 2020 så har vi uppskattningsvis genomför cirka 2 700 projekt 

som kopplat ihop 5 400 studenter med 200 organisationer. 

Under 2019 har ett arbete påbörjats med att utöka nyttorna för studenter, företag och andra 

partners genom att utöka utbudet i vår verksamhet där vi jobbar mer mot hållbarhetsprogram 

där studenternas projekt är kärnan men att detta kompletteras på olika sätt. Detta för att skapa 

ett större värde och impact hos såväl uppdragsgivare som uppdragstagare. Miljöbron kommer 

att arbeta mer strategiskt och systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor där kopplingarna 

till kompetensförsörjningsperspektivet, innovation och kunskap blir ännu tydligare. Vi har satt 

fyra strategiska mål för perioden 2020–2024:

Fyra strategiska mål är utfärdade för perioden 2020 till 2024: 

1) Miljöbron skall vara en internationell förebild inom samverkan mellan akademi och näringsliv

2) Miljöbrons partners skall vara hållbarhetsförebilder

3) Miljöbrons studenter skall vara de mest attraktiva på arbetsmarknaden

4) Miljöbron skall bli Sveriges mest hållbara arbetsgivare

Miljöbron utvärderar löpande sin verksamhet och de resultat och värden som tillskapas både 

student och uppdragsgivare. Det finns ett större samhälleligt värde som vi i denna rapport vill 

försöka utvärdera. Vad är vårt bidrag till miljö- och hållbarhetsarbetet i Sverige och i världen? 

Vilka mål har vi bidragit mest till och hur? I denna anda kom idén att utvärdera resultaten av 

våra projekt under perioden 2010 till 2019. 

3.2. Syfte

Denna rapport syftar till att undersöka hur Miljöbrons verksamhet bidrar till Sveriges miljömåls-

arbete samt genomförandet av de globala hållbarhetsmålen. För detta ändamål har projekt som 

Miljöbron tillsammans med studenter och företag drivit under 2010–2019 sammanställts genom 

att extrahera fakta, trender och resultat. Det finns en stor allmännytta med rapportens resultat 

då Miljöbron är en av de aktörer i Sverige som under längst tid genomfört studentprojekt inom 

miljö- och hållbarhetsområdet. Utvärderingar som görs för varje projekt visar på stor nöjdhet hos 

såväl student som medverkande företag och det finns många värden som tillskapas, även från ett 

kompetensförsörjningsperspektiv med många studenter som får anställning hos uppdragsgivaren 

efter avslutade studier. Genom att göra mer djupgående, sammanställande och komparativa ana-

lyser, vilka tillgängliggörs brett till olika berörda samhällsaktörer såsom lärosäten, miljöorganisatio-

ner, miljömyndigheter och företagsnätverk, finns det möjlighet att dra lärdom av dessa resultat. 

För att undersöka hur Miljöbrons projekt kopplas till Sveriges nationella miljömål samt de 

globala hållbarhetsmålen och besvara rapportens syfte har statistik analyserats utifrån dessa 

frågeställningar: 

1. Vilka nationella miljömål har främst berörts och hur har dessa mål varierat under tids-

perioden? 
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2. Vilka globala hållbarhetsmål har berörts och hur har dessa mål varierats under tidsperio-

den?

3. Hur har könsfördelning i projekten varit och varierat under tidsperioden?

4. Vad har uppdragsgivarnas bransch och storlek varit under tidsperioden? 

5. Går det att se evidens i förflyttningar inom miljö- och hållbarhet efter avslutade projekt?

3.3. Avgränsningar 

Miljöbron har varit verksamma sedan 1997 men denna rapport har avgränsats till projekt som 

genomförts under en tioårsperiod eftersom det ansågs som ett lämpligt intervall för att kunna 

se trender och hur parametrar varierat över tid. Mängden projekt som genomförts respektive 

år har varierat och för att ha ett lika antal avgränsades mängden projekt till 50 per år. Det-

ta resulterade i att rapporten genomlyser totalt 500 av de 1 496 projekt som utförts under 

tidsperioden. När urvalet av projekt skulle bestämmas filtrerades kursprojekten bort eftersom 

de styrs av universiteten och kanske inte representerar företagets verkliga behov, vilket kunnat 

medföra ett vinklat resultat. Antalet svenska miljömål och globala mål som kopplades till respek-

tive projekt avgränsades till maximalt tre per kategori. Denna avgränsning gjordes utifrån att 

endast ett fåtal projekt kunde kopplas till fler än tre miljömål. De projekt som kopplar till fler än 

tre miljömål eller Agenda 2030 mål kategoriserades istället som ”övergripande”. Exempel här är 

projekt där företag planerar och genomför delar av ett miljöledningssystem.

3.4. Antaganden

Antaganden på resultatet gällande Sveriges Miljömål efter påbörjat framtagande av rådata var 

att de tre miljömål som skulle beröras främst var Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan samt 

God bebyggd miljö. Till detta tillkommer kategorin Övergripande som tilldelades de projekt där 

miljömålen inte kunde specificeras till tre mål då projekten var för breda. 

När det kommer till de globala målen under Agenda 2030 var antaganden att mål 11 

Hållbara städer och samhällen, mål 7 Hållbar energi för alla samt mål 12 Hållbar konsumtion och 

produktion var de som skulle beröras mest. De flesta projekt som skulle analyseras såg ut att 

ha maximalt ett globalt mål och att det skulle bli få som uppfyller tre eller fler mål. Eftersom 

Agenda 2030 infördes 2015 var ytterligare ett antagande att det därefter skulle genomföras 

fler projekt med fokus på social hållbarhet men även som träffar alla hållbarhetsdimensionerna 

såsom målet “Anständiga arbetsvillkor och ekonomisktillväxt”.

Ett antagande gällande könsfördelning var att det skulle vara fler kvinnliga än manliga stu-

denter i projekten. Antaganden angående branscherna som berörs i projekten var att många 

branscher skulle beröras men att områden såsom “Jordbruk/skog/fiske”, “Kultur/fritid” samt 

“Vård och omsorg” inte skulle vara så starkt förekommande. Antaganden angående uppdragsgi-

varnas storlek var att små företag skulle dominera.  

Antaganden gällande konkreta förflyttningarna inom miljö- och hållbarhet var att få med-

verkande verksamheter skulle svara att de aktivt arbetar med Agenda 2030 och Sveriges 

miljömål och systematiskt mäter förflyttningar men att man ändå kan se konkreta förbättringar. 

Det är rimligt att anta att verksamheternas miljö- och hållbarhetsarbete främst sker internt 

och att miljöledningsprojekt haft störst påverkan på deras hållbarhetsarbete. Det har funnits 

ett starkt antagande att de medverkande verksamheterna samt även studenterna varit positivt 

inställda till det utförda samarbetet med Miljöbron.
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4. Metod 

Metoden för rapporten består av såväl kvantitativ såsom kvalitativ analys. Avsnitten som  

behandlar statistik utgörs primärt av kvantitativ undersökning. Alla projekt för de olika åren 

sammanställdes. Projekten blev sedan tilldelade slumptal mellan 1–1 000 för att kunna sor-

teras utefter dessa i stigande ordning. När projekten var sorterade efter stigande slumptal 

valdes de första 50 ut för varje år, vilket resulterade i 500 olika projekt totalt. Sortering skedde 

enligt uppdragsgivare, bransch, uppdragsgivarnas storlek (Liten: 1–49 anställda, Mellan: 50–249 

anställda, och Stor: 250 anställda eller fler) samt studenternas kön. 

Den primära metoden för att koppla projekten till Sveriges miljömål och de globala hållbar-

hetsmålen från Agenda 2030 är kvalitativ. När projekten kopplades samman med ett eller flera 

svenska miljömål/Globala hållbarhetsmål baserades detta på projektets titel, beskrivning eller 

uppdragsgivarens arbetsområde. Vid koppling av de Globala hållbarhetsmålen till projekten 

har respektive måls delmål varit utgångspunkten. 

De Globala hållbarhetsmålens titlar är i många fall övergripande och därför utgick analysen 

från de mer beskrivande angreppspunkterna i delmålen. Ett projekt kan ha kopplats till flera 

mål, vilket har gjort att den totala mängden kopplingar mellan Sveriges miljömål och projekten 

kommer vara fler än 500. Anledningen till att fler kopplingar gjorts är att miljömålen går in i 

varandra på många sätt, det finns stora likheter mellan dem och de påverkar varandra.

Därefter togs statistik fram för respektive frågeställning. Statistiken analyserades sedan genom 

att se om det fanns samband mellan de olika parametrarna, om det gick att urskilja trender 

samt om de kunde förklaras av specifika händelser eller satsningar som Miljöbron gjort under 

tidsperioden. En ytterligare kvalitativ analysdel bestod i att analysera vissa projekt mer i detalj 

i avsnittet ”goda exempel”. Analyserna resulterade i flertalet slutsatser, uppskattningar om 

nyttorna av Miljöbrons projekt samt lärdomar för framtiden. 

18 goda exempel valdes ut, baserat på olika parametrar såsom ämne, uppdragsgivare, projekt-

typ och årtal. Detta avsnitt innefattar en kort summering av projektet och dess resultat, upp-

dragsgivaren samt i några av fallen en fördjupande del som utgick från förutbestämda frågor: 

1. Vilka Agenda 2030 mål och nationella miljömål är viktigast för er? 

2. Hur mäter ni förflyttningar inom miljö- och hållbarhet?  

3. Vilka lärdomar och/eller värden har ni fått från projekten? 

4. Har projektet lett till fortsatta åtgärder eller aktiviteter? Ja eller nej?

 5. Hur stor betydelse har samarbetet med Miljöbron haft i ert miljö-/hållbarhetsarbete?  

I skala 1–5, där 5 är störst.
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5. Introduktion till de svenska miljömålen  
och de globala hållbarhetsmålen

5.1. Sveriges miljömål 

Miljömålssystemet i Sverige är ett nationellt genomförande av de globala hållbarhetsmålens 

ekologiska dimension. Miljömålen fungerar som riktlinjer för det svenska miljöarbetet sedan 

riksdagens införande 1999 och visar idag vägen mot hållbar utveckling och Agenda 2030.  

Sveriges miljöarbete syftar till att finna lösningar på de stora miljöproblemen innan nästa gene-

ration tar vid utan att detta medför större miljö- och hälsoproblem i resten av världen.

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett par etapp-

mål och beskriver specifika tillstånd som ska uppfyllas för nå en god miljö i Sverige (Sveriges 

miljömål, 2019). Det sker en årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen som visar om befintliga 

styrmedel behöver ändras eller om nya åtgärder behöver införas. 

En djupare utvärdering av miljöarbetet och möjligheterna att uppfylla målen genomförs 

med några års mellanrum. Nästa hållpunkt för att utvärdera målen sker samma år som Agenda 

2030 och därefter kommer nya uppföljningsår vara relevanta (Naturvårdsverket, 2018). Denna 

rapport kommer fokusera på de 16 miljökvalitetsmålen, vilka beskrivs nedan.

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

4. Giftfri miljö

5. Skyddande ozonskikt

6. Säker strålmiljö

7. Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt levande kust och  skärgård

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandskap

14. Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt- och djurliv
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Mål 1 Begränsad klimatpåverkan innebär en stabilisering av växthusgas-

halten i atmosfären så att den mänskliga påverkan på klimatsystemet inte är 

farlig. Uppfyllandet av målet ska ske på ett sätt som bevarar den biologiska mång-

falden, säkrar livsmedelsproduktionen utan att riskera andra hållbarhetsmål. 

Mål 2 Frisk luft innefattar att människors hälsa, djur, växter och kulturvärden 

inte ska ta skada av luftens kvalité. Luftföroreningar orsakas av utsläpp från väg-

trafik, industrianläggningar, fordon samt vedeldning och kan leda till försämrad 

hälsa samt förkortad livslängd. 

Mål 3 Bara naturlig försurning betyder att nedfall och markanvändnings  

försurande effekt ska vara mindre är gränsen för vad mark och vatten klarar av. 

De ska inte medföra en ökning av korrosionshastigheten på markförlagda teknis-

ka material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål eller hällristningar. 

Mål 4 Giftfri miljö innebär att spridningen av farliga ämnen i miljön måste  

minska för att inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.  

Naturfrämmande ämnens påverkan ska vara försumbar med en halt nära noll 

och naturligt förekommande ämnens halt nära bakgrundsnivån. 

Mål 5 Skyddande ozonskikt betyder att utvecklingen av jordens ozonskikt ska 

ske på ett sätt som ger långsiktigt skydd mot skadlig UV-strålning, vilket kräver att 

användningen av ozonnedbrytande ämnen minskar och att inga nya kommer ut 

på marknaden. 

Mål 6 Säker strålmiljö innefattar att de skadliga effekterna av strålning måste 

begränsas för att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden. An-

vändningen av strålning inom forskning, sjukvård och industri måste ge mer nytta 

än skada och människors exponering av radon samt solens UV-strålning måste 

minska. 

Mål 7 Ingen övergödning innebär att halten av ämnen som orsakar övergöd-

ning i mark och vatten inte medför en negativ påverkan på människors hälsa, bio-

logisk mångfald eller möjligheter att använda mark och vatten på ett allsidigt sätt. 

Mål 8 Levande sjöar och vattendrag betyder att sjöar och vattendrag ska 

vara ekologiskt hållbara med variationsrika livsmiljöer. Vattenmiljöernas naturliga 

produktionsförmåga, biologiska mångfald, kulturmiljövärden och landskapets 

vattenhushållande funktion ska bevaras på samma gång som friluftsliv värnas.

Mål 9 Grundvatten av god kvalitet iinnebär att dricksvattenförsörjningen 

ska säkerställas på ett hållbart sätt genom god kvalitet på grundvattnet, samtidigt 

som goda livsmiljöer för växter och djur i sjöar och vattendrag skapas. 
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Mål 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård inkluderar att kust och 

skärgårds långsiktiga produktionsförmåga ska vara hållbar med en hög grad av 

biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Nyttjandet av 

miljöerna ska främja hållbar utveckling och värdefulla områden skyddas. 

Mål 11 Myllrande våtmarker betyder att våtmarkers ekologiska samt vatten  - 

hus hållande funktion i landskapet ska upprätthållas. Många hotade arter lever i  

dess miljöer och därför behöver värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

Mål 12 Levande skogar innebär ett bevarande av skogen och skogsmarkens 

biologiska mångfald , kulturmiljö- och sociala värden samtidigt som produktion av 

biologiska material skyddas.

Mål 13 Ett rikt odlingslandskap innefattar en samverkan mellan att skydda  

jordbruksmarker och odlingslandskapets betydelse för biologisk produktion  

samt livsmedelsproduktion och att bevara kulturmiljövärden liksom den biologiska  

mångfalden. 

Mål 14 Storslagen fjällmiljö innebär att verksamheter i fjällen värnar om hållbar 

utveckling genom att ta hänsyn till miljöns biologiska mångfald, upplevelsevärden 

samt natur- och kulturvärden. Områden som anses synnerligen värdefulla ska  

beskyddas mot störningar. 

Mål 15 God bebyggd miljö betyder att bebyggd miljö, såsom städer och tätorter, 

ska bidra till goda och hälsosamma livsmiljöer även regionalt och globalt, vilket inklu-

derar ett tillvaratagande och utveckling av natur- samt kulturvärden. Mark, vatten och 

andra resurser ska hushållas på ett långsiktigt sätt, vilket främjas av att byggnader 

eller anläggningar utformas på ett miljöanpassat sätt. 

Mål 16 Ett rikt växt och djurliv innebär att biologiska mångfalden ska skyddas  

och nyttjas på ett hållbart sätt för dagens samt kommande generationer. Ekosystem 

och arters livsmiljöer, funktioner och processer ska beskyddas. För att säkerställa 

människors hälsa, livskvalité och välfärd ska de ha tillgång till god natur- och kultur-

miljö med rik biologisk mångfald. 
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5.2. De globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030

Inför år 2030 har världens länder antagit sig att uppnå fyra huvudsakliga mål: att avskaffa 

extrem fattigdom, att lösa klimatkrisen, att minska ojämlikheter och orättvisor samt att främja 

fred och rättvisa. Detta är Agenda 2030 (Globala målen, 2020). Dessa mål har vidare delats 

in i 17 globala hållbarhetsmål för en bättre värld som bestämdes av FN:s generalförsamling i 

september år 2015 för att uppnå de tre delar som hållbarhet består av: ekologisk, social och 

ekonomisk hållbarhet. Dessa mål är indelade i 169 delmål och 231 globala indikatorer (Natur-

vårdverket, 2020). 

De globala hållbarhetsmålen för Agenda 2030 är: 

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

Mål 1 Ingen fattigdom där målet är att avskaffa all form av fattigdom som brist 

på pengar, mat, hälsa, frihet, säkerhet och utbildning, för att kunna ge människor 

ett tryggt och värdigt liv. 

Mål 2 Ingen hunger för att avskaffa hunger runtom i världen, att stödja hållbart 

jordbruk, åstadkomma tryggad livsmedelsförsörjning samt förbättrad nutrition. 

Tillgång till tillfredsställande och näringsrik mat är en mänsklig rättighet. 

Mål 3 God hälsa och välbefinnande för att trygga ett hälsosamt liv och 

säkerställa välbefinnande för människor i alla åldrar. Hälsa påverkas av ekono-

miska, sociala och ekologiska faktorer, vilket är en grundläggande faktor för att 

människor ska kunna uppnå deras potential i samhället. 

Mål 4 God utbildning för alla vill sse till att alla borde ha den mänskliga 

rättigheten att få en likvärdig och inkluderande utbildning runtom världen, där 

utbildningssystem möter människors behov eftersom det är grunden till hälsa, 

jämställdhet och välstånd i samhället.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA
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JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Mål 5 Jämställdhet beskriver att jämställdhet mellan könen och att kunna 

leva ett liv fritt från diskriminering och våld är en förutsättning för en fredlig och 

hållbar utveckling i samhället. 

Mål 6 Rent vatten och sanitet som är en förutsättning för människors hälsa, 

hållbar utveckling, hälsosam miljö, livsmedelproduktion och energiproduktion. 

Att uppnå detta mål är grundläggande för att undvika konflikter inom och mellan 

länder och för samhällets utveckling. 

Mål 7 Hållbar energi för alla för att se till att alla har tillgång till hållbar, ekono-

miskt rimlig, förnybar och ren energi som hjälper till med utmaningarna i klimat-

förändringar, fattigdom och omfattande tillväxt. 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt som verkar för  

inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, anständiga arbetsvillkor samt 

givande sysselsättning för alla. Detta mål vill skydda arbetares rättigheter, stoppa 

modernt slaveri, barnarbete och människohandel runtom världen.

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur för att främja inno-

vation, inverka hållbar och inkluderande industrialisering samt bygga beständig 

infrastruktur. Teknologiska och innovativa framsteg bidrar till effektivare resurs-

användning samt mer hållbara lösningar för miljömässiga och ekonomiska 

utmaningar. 

Mål 10 Minskad ojämlikhet vill påpeka att principen av ett jämlikt och hållbart 

samhälle bygger på att alla har lika rättigheter oberoende om deras kön, etnicitet, 

religion, funktionsvariation, ekonomiska ställning eller ålder.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen vill bidra till att bosättningar och 

städer blir mer hållbara, motståndskraftiga, trygga och inkluderande. Samarbete 

mellan flera sektorer och ny teknik behövs för att säkra städer för en mer hållbar 

framtid. 

 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion för att kunna uppnå hållbar 

 utveckling, en mer positiv inverkan på klimatet, människors hälsa och miljö 

behövs en modifiering av hur människor konsumerar såväl som producerar 

resurser samt varor.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringar där det behövs vidtas omedelbara 

ingrepp för att kunna motarbeta klimatförändringar och dess konsekvenser. 

Genom utbildning, innovation och iakttagande av klimatplikter, kan nödvändiga 

förändringar göras för att skydda planeten.

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Mål  14  Hav och marina resurser för att bruka och bevara hav och de marina  

resurserna på ett mer hållbart sätt. Haven täcker 70 procent av planeten och 

över tre miljarder människor förlitar sig på den biologiska och marina mång-

falden för att kunna leva. För att kunna trygga havsbaserade ekosystem och 

resurser behöver haven skyddas. 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald vill bidra till att skydda och 

hållbart nyttja landbaserade ekosystem, motarbeta ökenspridning, bruka skogar 

på ett mer hållbart sätt och förhindra markförstöring samt förlust av biologisk 

mångfald. 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen vill understödja fredliga och 

inkluderande samhällen för hållbar utveckling, erbjuda tillgång till rättvisa för alla 

och samtidigt bygga upp mer verkningsfulla och inkluderande institutioner med 

ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Mål 17 Genomförande av globalt partnerskap som behövs för att kunna nå 

ett mer hållbart samhälle, de globala hållbarhetsmålen kan bara uppnås genom 

globalt partnerskap och samarbete. 
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6. Resultat och analys

I detta avsnitt redogörs resultat och analyser kopplade till frågeställningar under avsnitt 3. 

Figur 1: Liggande stapeldiagram som visar antalet projekt som har kopplats till de olika svenska 

miljömålen. Miljömål som inte berörts av något projekt har tagits bort.  Mål 3, 6, 7, 8, 9 och 12 

har berörts av maximalt tio projekt och har därför sammanslagits till en stapel. Totala antalet 

kopplingar var fler än 500 (totalt antal projekt) då varje enskilt projekt kan ha berört fler än ett 

miljömål.

• Mål 1: Begränsad klimatpåverkan

• Mål 15: God bebyggd miljö 

• Mål 4: Giftfri miljö

• Mål 2: Frisk luft

Dessa fyra mål utgör tillsammans 60 procent av alla projekt som analyserats under den aktuella 

tidsperioden. Till dessa mål tillkommer en egen kategori – Övergripande – för projekt som bidrar 

till fler än 3 miljömål. Denna kategori ”övergripande” kan kopplas till 25 procent av. Färre projekt 

har varit specificerade till att värna om särskilda omgivningar, såsom hav, sjöar, våtmarker och 

fjäll, utan fokus har varit att minska samhällets miljöpåverkan mer generellt. 

De globala mål som bara berörts av maximalt tio projekt har sammanslagits i diagrammen och 

består av:

• Mål 3 Bara naturlig försurning

• Mål 6 Säker strålmiljö

6.1. Koppling till Sveriges miljömål

Mål 3, 6, 7, 8, 9, 12

Ett rikt växt- och djurliv

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Ett rikt odlingslandskap

Frisk luft

Giftrfri miljö

God bebyggd miljö

Övergripande

Begränsad klimatpåverkan

500 100 150 200 250

Projektens koppling till Sveriges miljömål

Antal projekt
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16

17
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37

76

116
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• Mål 7 Ingen övergödning

• Mål 8 Levande sjöar och vattendrag,

• Mål 9 Grundvatten av god kvalitet

• Mål 12 Levande skogar

Trend för de fyra primära svenska miljömålskategorierna 

Figur 2: Linjediagram som visar antalet projekt som berört de tre primära svenska miljömålen 

samt kategorin “Övergripande” och hur de har ändrats under tidsperioden 2010–2019.

Detta diagram visar hur de fyra primära kategorierna varierat över tidperioden 2010–2019. 

Begränsad klimatpåverkan har dominerat under hela perioden, berört mellan 15–25 projekt  

vardera år, med utmärkande toppar under 2010, 2013 samt under 2017–2019.  Kategorin 

”Övergripande” har kopplats till mellan 10–20 projekt under hela tidsperioden perioden med 

en ökning åren 2012 och 2016. Trenden för God bebyggd miljö var relativt konstant med 10–15 

projekt per år framtill 2016 där en tydlig ökning började. Ökningen fortsatte till 2018 då 18 pro-

jekt berördes, varpå en drastisk minskning skedde år 2019. Trenden för Giftfri miljö var nästintill 

konstant med 10 projekt per år framtill 2016 där en minskning startade. Minskningen pågick till 

2018 då tre projekt kopplades till målet, men en ökning skedde åter år 2019. 

Svenska miljömål som berörts mest

Begränsad klimatpåverkan är det mål som berört flest projekt under tidsperioden. Projekten 

som kopplats till målet fokuserade på att minimera växthusgasutsläpp genom exempelvis mins-

ka användningen av fossila bränslen. De främsta ämnesområdena för projekten var:

• Praktik hos energiföretag, förnybara energikällor, energieffektivisering

•  Transport/logistik, transporteffektivisering, alternativa färdmedel, resvaneundersökning
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• Återbruk, delnings- och cirkulär ekonomi, återvinning, digitalisering

•  Livscykelanalys

• Miljöledning/diplomering, hållbarhetscertifiering

Flertalet projekt har beskrivits som energipraktik och dessa har kopplats till detta mål eftersom 

det antagits att förbättringsarbete gällande energi kommer resultera i minskad klimatpåverkan, 

samt då det inte funnits tydliga kopplingar till de andra miljömålen. Ökningen som skedde 2013 

kan bero på att många projekt det året var inom energibranschen. Det skedde en minskning av 

energiprojekt mellan 2014 och 2016 vilket kan förklara minskningen i antal projekt kopplat till 

målet.

Övergripande har främst kopplats till projekt inom ämnesområdena:

• Miljöledning/diplomering, hållbarhetscertifiering

• Generellt hållbarhetsarbete eller miljöförbättring hos uppdragsgivaren

• Livscykelanalys

• Marknadsföring, information/kommunikation

Projekten har kunnat behandla många källor till miljöpåverkan och därmed kunnat beröra 

många svenska miljömål. Ökningen 2012 beror på att det var 12 stycken miljöledningsprojekt 

det året vilket är fler än omkringliggande år, där 2011 hade åtta stycken och 2013 enbart fyra 

stycken. Minst antal projekt som kategoriserats som Övergripande var för år 2019 och en för-

klaring kan vara att det funnits mer detaljerad information för fler projekt det året jämfört med 

resterande år, vilket gjort att kopplingar till enskilda miljömål varit möjligt i högre grad.

God bebyggd miljö har främst kopplats till projekt inom ämnesområdena:

• Samhällsplanering

• Avfallshantering, återbruk, kretsloppsparker, delande ekonomi

• Byggnader och materialval

• Resursanvändning

En förklaring till ökningen mellan 2016 och 2018 kan vara att Miljöbron gjorde ett förändrings-

arbete för att tematisera projekten och öka tvärvetenskapen, vilket exempelvis resulterade i 

Re:Challenge-satsningen. Under Re:Challenge, som startades 2016, arbetade fyra uppdragsgiva-

re tillsammans med över 30 studenter från olika utbildningar under fyra månader med uppdra-

get att utreda hur återbruk, delande och återvinning kan göras till en naturlig del av människors 

vardag. Satsningen pågick under 2017 och en ny omgång genomfördes under 2018, vilket syns 

i statistiken då flest projekt kopplades till målet det året och flera av dessa ingick i Re:Challenge. 

Fokusområdena för projekten inom satsningen kännetecknar målet om God bebyggd miljö.

Giftfri miljö har främst kopplats till projekt inom ämnesområdena: 

• Kemikaliehantering/inventering

• Avfallshantering
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• Kemikalieutsläpp vid varuproduktion

• Information/kommunikation om farligt avfall/gifter

Det går inte att hitta några tydliga trender som förklarar variationen av detta miljömål över 

tidsperioden. 

Svenska miljömål som berörts minst
Resultatet visar att projekten berört alla svenska miljömål förutom:

• Mål 5: Skyddande ozonskikt

• Mål 11: Myllrande våtmarker

• Mål 14: Storslagen fjällmiljö

De miljömål som berörts i tio eller färre projekt har sammanslagits i Figur 2. Det var flera pro-

jekt som kopplades till dessa miljömål i början av tidsperioden än i slutet, och år 2018 var det 

inget projekt som berörde dessa miljömål.

• Mål 3: Bara naturlig försurning har exempelvis kopplats till ett projekt som handlade om 

omvärldsanalys av resefria möten. 

• Mål 6: Säker strålmiljö har kopplats till ett projekt som handlade om radonmätningar i skolor.

• Mål 7: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet har 

berörts av projekt som fokuserat på vattenvård och rening.

• Mål 12: Levande skogar har exempelvis kopplats till projekt med inriktning på förnyelsebar 

energi från skogen.

Antal svenska miljömål

Diagrammet visar hur många miljömål respektive projekt kopplats till. Nästintill alla utvalda 

projekt under tidperioden har berört ett av de svenska miljömålen och majoriteten har berört 

mer än ett, vilket tydligt visar Miljöbrons bidragande till Sveriges miljöarbete. Endast sex projekt 

har inte berört något av miljömålen. Dessa projekt har istället berört sociala eller ekonomiska 

aspekter av hållbarhet och går därmed att koppla till de globala hållbarhetsmålen men inte till 

Sveriges miljömål som endast berör den ekologiska aspekten. 

Figur 3. Cirkel-
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antalet svenska 
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6.2. Koppling till globala hållbarhetsmål

Figur 4. Liggande stapeldiagram som visar antalet projekt som berört de globala hållbarhetsmå-

len. Mål 1, 2, 4, 5, 10, 16 och 17 har berörts av maximalt tio projekt och har därför sammanslagits 

till en stapel. Totala antalet kopplingar var fler än 500 (totalt antal projekt) då varje enskilt projekt 

kan ha berört fler än ett Globalt hållbarhetsmål.

I Figur 4 syns det att de globala hållbarhetsmål från Agenda 2030 som berört flest projekt är:

• Mål 7: Hållbar energi för alla 

• Mål 11: Hållbara städer och samhällen 

• Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 

Resterande globala mål har berörts i varierande grad men av minst ett projekt. De globala hållbar-

hetsmål som bara berörts av maximalt tio projekt har slagits samman i diagrammen och består av: 

• Mål 1: Ingen fattigdom

• Mål 2: Ingen hunger

• Mål 4: God utbildning för alla

• Mål 5: Jämställdhet

• Mål 10: Minskad ojämlikhet

• Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 

•  Mål 17: Genomförande av globalt partnerskap

Majoriteten av Miljöbrons projekt bidrar till minskad klimatpåverkan eller att bekämpa klimatför-

ändringar i någon grad, genom att minska växthusgasutsläpp eller öka människors kunskap om 

hållbarhet. Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna har dock delmål som fokuserar på riskreduce-

ring, anpassning till klimatförändringar samt klimatrelaterad förvaltning och politik, varpå enbart 

projekt som berört just detta har tilldelats det målet. Likaså har mål 15 Ekosystem och biologisk 

mångfald endast kopplats till projekt som främst fokuserat på att skydda ekosystem, skogar eller 

vilda djur. Projekt som vill värna om ekosystem men fokuserar på att minska samhällets eller 

företagets miljöpåverkan har tilldelats andra mål.
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Trend för de tre primära globala hållbarhetsmålen

Figur 5. Linjediagram som visar de projekt som berört de tre primära globala hållbarhetsmålen 

och hur de har varierat under tidsperioden 2010–2019.

I linjediagrammet i Figur 5 syns det att trenden för de globala hållbarhetsmålen är att mål  

12: Hållbar konsumtion och produktion har berört flest projekt varje år under hela tidsperioden, 

förutom ett år. Mål 12 har berörts av mellan 20–40 projekt respektive år med en markant topp 

under 2012 och en minskning 2013–2014. För mål 11 Hållbara städer och samhällen och mål 

7 Hållbar energi för alla har trenden varit relativt konstant över tidsperioden och mål 11 har 

ständigt haft en något större representation. Mål 11 har kopplats till 15–25 projekt respektive 

år och var det mål som berörde flest projekt år 2014.  Mål 7 har i genomsnitt kopplats till 5–15 

projekt, med en topp år 2013 med 19 projekt och en minskning år 2019 då målet inte berör-

des. Under 2013 var skillnaden mellan målen som minst. 

Mål 7: Hållbar energi för alla        
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
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Globala hållbarhetsmål som har berörts mest

Under åren syns det att Miljöbron mest har arbetat med projekt som har berört mål 12 Hållbar 

konsumtion och produktion av de globala hållbarhetsmålen. De delmål som har berörts är:

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

De främsta ämnesområdena för projekten kopplade till delmålen var:

• Miljöledning/miljödiplomering

• Kemikalieinventering/hantering 

• Avfall/återvinning

• Information/kommunikation

De projekt som inte berörde dessa ämnesområden var varierande, men relaterade till någon av 

delmålen i ett visst avseende. 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen har varit det målet som är mest konstant under åren, 

jämfört med de andra hållbarhetsmålen. De delmål som har berörts mest är:

De främsta ämnesområdena för projekten kopplade till delmålen var:

• Samhällsplanering

• Hållbara transporter

•  Information/kommunikation.

De projekt som inte berörde dessa ämnesområden var varierande men alla kunde kopplas till 

delmålen i någon aspekt. 
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Mål 7 Hållbar energi för alla är det tredje målet som har berörts mest under 2010-2019.  

Delmål som har kopplats till projekten är: 

De främsta ämnesområdena för projekten kopplade till delmålen var:

• Praktik hos energiföretag

• Förnybara energikällor 

Under 2013 var 19 av 50 projekt kopplade till mål 7, där 13 av de projekten var kopplade till en 

praktikkurs för energiingenjörer. De resterande projekten kopplade till mål 7 Hållbar energi för 

alla var varierande men alla var kopplade till delmålen i något avseende. 

Globala hållbarhetsmål som berörts minst
De globala hållbarhetsmålen som har berört minst antal projekt är: 

• Mål 1 Ingen fattigdom 

• Mål 2 Ingen hunger

• Mål 4 God utbildning för alla 

• Mål 5 Jämställdhet

• Mål 10 Minskad ojämlikhet

• Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 

• Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap 

Totalt kopplades dessa mål till 25 projekt av 500. Inga av dessa mål kunde hittas i projekten för 

år 2012. De flesta av projekten som dessa mål har kopplats till är referat på kvällsföreläsningar 

som har varierat beroende på ämnet på själva föreläsningarna. Mål 2 har kopplats till projekt 

som handlar om odling eller hungerprojektet under 2011. Mål 5 och 10 har kopplats till projekt 

om till exempel resevaneundersökningar beroende på genus.   
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Antal globala hållbarhetsmål

När det kommer till antalet hållbarhetsmål har samtliga projekt varit kopplade till minst ett 

globalt hållbarhetsmål. Dominerande är projekt som kan kopplas till ett konkret globalt håll-

barhetsmål och det är få projekt som kunnat kopplas till tre globala hållbarhetsmål. Miljöbrons 

arbete för hållbar utveckling framkommer tydligt då alla projekt under tidsperioden kunnat 

kopplas till mål eller delmål under Agenda 2030.

Figur 6. Cirkel-

d iagram som visar 

den procentuella 

fördelningen av antalet 

Globala hållbarhetsmål 

som har berörts 

(1, 2, eller 3) i varje 

projekt.

Antal globala hållbarhetsmål
kopplade till projekten

1 2 3

32 %

9 %

59 %

Foto: David Sjöqvist
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6.3. Uppdragsgivarnas bransch, storlek och sektor

Figur 7. Liggande stapeldiagram som visar antalet verksamheter som har delats in i de olika 

branscherna. 

Enligt ovanstående figur är det tydligt att det är fyra branscher som dominerar i Miljöbrons 

projekt under perioden. Dessa är, i fallande ordning: 

• Annan offentlig/privat service

• Bygg och fastighet

• Utbildning

• Energi 

De fyra branscherna är kopplade till de tre primära svenska miljömålen Begränsad klimat

påverkan, God bebyggd miljö, Giftfri miljö samt till kategorin Övergripande. De tre primära globala 

hållbarhetsmålen som träffas i projekten är mål 12: Hållbar konsumtion och produktion,  

mål 11: Hållbara städer och samhällen samt mål 7: Hållbar energi för alla. Fördelningen enligt 

svenska miljömål och de globala hållbarhetsmålen är baserad på respektive projekts uppdrags-

givare verksamma bransch och inte inriktningen för projektet. 

Kategorin “Annan offentlig/privat service” är en kategori för branscher som utför service av 

olika slag som inte platsar i andra branschfördelningar, som till exempel kommuner, verksam-

heter som jobbar med samhällsplanering samt privata konsultbolag. Verksamheter som tillhör 

kategorin “Övrigt” är de verksamheter som inte kunde tilldelas en av de andra bransch såsom. 

församlingar, innovationsbolag och sam verkansplattformar. 

Branchfördelning 2010-2019
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Trend för branscherna
I avsnitten nedan så visas diagram och tillhörande analyser för fyra branscher i taget.  En för-

djupande analys görs för de fyra största branscherna. 

Figur 8. Stapeldiagram som visar branschfördelningarna för Annan offentlig/privat verksam-

het, Bygg/fastighet, Utbildning och Energi, där staplarna visar antalet projekt inom respektive 

bransch för varje år.

Annan offentlig/privat service är den bransch som förekommit flest antal gånger i projekten, 

vilket beror på att Miljöbron haft nära samarbete med verksamheter som utför samhällsservice. 

År 2019 fanns det flest verksamheter med den branschbeskrivningen där 10 av 16 var inom 

offentlig service och flera av dessa utförde mer än ett projekt det året. År 2013 hade branschen 

minst antal projekt. Storleken på uppdragsgivarna inom branschen dessa år har varit jämnt 

fördelad mellan liten (1–49 anställda) eller stor (250 eller fler anställda). 

Främsta ämnesområdena: 

• Miljöledning

• Kemikalieinventering

• Återbruk

• Hållbara leveranser

• Rödlistning av arter

Svenska miljömål som främst berörts: 

• Mål 1: Begränsad klimatpåverkan

• Mål 4: Giftfri miljö

Globala hållbarhetsmål som främst berörts:

• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

• Mål 11 Hållbara städer och samhällen
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Bygg/fastighet har varit representerat alla år med en relativt jämn fördelning med särskilt 

många projekt år 2012. Verksamheternas storlek har främst varit liten och det har funnits flera 

stora uppdragsgivare men få mellanstora.

Främsta ämnesområdena: 

• Samhällsplanering

• Produktutveckling och materialval

• Kemikalieanvändning

• Miljöledning 

Svenska miljömål som främst berörts:

• Mål 15: God bebyggd miljö 

• Mål 1: Begränsad klimatpåverkan

• Mål 4: Giftfri miljö

Globala hållbarhetsmål som främst berörts:

• Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

• Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Utbildning har varit representerad alla år, vilket kan vara en följd av att Miljöbron haft nära 

samarbete med akademin och andra lärandeplattformar. Det fanns flest uppdragsgivare inom 

utbildningsbranschen år 2010. Under 2010, 2011, 2016 var det särskilt många små verksamhe-

ter under andra år så var det vanligare med stora verksamheter. 

Främsta ämnesområden:

• Miljöledning

• Avfallshantering

• Kemikaliehantering

• Referat av kvällsföreläsning inom hållbarhet (minst ett projekt/år) 

Svenska miljömål som främst berörts: 

• Mål 1: Begränsad klimatpåverkan

• Mål 4: Giftfri miljö

Den tredje största kategorin var ”övergripande” med fler än tre berörda miljömål.  

Globala hållbarhetsmål som främst berörts:

• Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

• Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Energi hade högst antal projekt år 2013, vilket till viss del kan bero på en praktikkurs för energi-

ingenjörer som gick det året. Under 2010 och 2019 fanns inga energiverksamheter represente-

rade i urvalet. 

Främsta ämnesområden: 

• Praktikplatser på energiföretag

• Förnybara energikällor

Svenska miljömål som främst berörts:

• Mål 1: Begränsad klimatpåverkan 

Globala hållbarhetsmål som främst berörts: 

• Mål 7: Hållbar energi för alla

• Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Uppdragsgivarnas storlek har varit liten eller stor för alla verksamheter utom en, som var mel-

lanstor. 
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Figur 9. Stapeldiagram som visar branschfördelningarna för Tillverkning, Information/kom-

munikation, Avfall/återvinning och Övrigt, där staplarna visar antalet projekt inom respektive 

bransch för varje år.

Tillverkning hade högst antal åren 2011 och 2016. Storleken av verksamheterna var mestadels 

små och mellanstora.

Främsta ämnesområde:

• Produktutveckling 

• Juridik 

• Energi 

• Vattenresurser 

• Samhällsvetenskap 

• Ekonomi 

• Information/kommunikation  

Svenska miljömål som främst berörts: 

• Mål 1: Begränsad klimatpåverkan  

• Mål 2: Frisk luft 

• Kategorin Övergripande

Globala hållbarhetsmål som främst berörts:

• Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 

• Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Information/kommunikation branschen hade flest projekt år 2012 med sammanlagt sex 

projekt för fem verksamheter.

Främsta ämnesområde:

• Miljöledning 

• Information/kommunikation

• Energi 

Svenska miljömål som främst berörts: 

• Mål 1: Begränsad klimatpåverkan  

• Mål 4: Giftfri miljö

• Kategorin Övergripande  

Globala hållbarhetsmål som främst berörts:

• Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
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Avfall/återvinning hade högst antal projekt år 2018 men inga alls under åren 2010, 2015 och 

2019. 2018 fanns det tio projekt för tre verksamheter med den branschfördelningen. Storleken 

på verksamheterna inom denna bransch år 2018 var antingen mellan eller stor, vilket gör denna 

bransch till den enda där små verksamheter inte är en övervägande del. 

Främsta ämnesområde: 

• Avfall/återvinning  

• Samhällsplanering  

Svenska miljömål som främst berörts:

• Mål 15: God bebyggd miljö 

• Mål 1: Begränsad klimatpåverkan

Globala hållbarhetsmål som främst berörts: 

• Mål 11: Hållbara städer och samhällen 

• Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Sex av projekten ingick i Re:Challenge-satsningen som beskrivs mer utförligt under rubriken.  

Branschen Övrigt hade flest projekt år 2012.

Främsta ämnesområden:

• Samhällsplanering 

• Energi 

• Avfall/återvinning  

• Kemi

Svenska miljömål som främst berörts:

• Mål 15: God bebyggd miljö 

• Mål 1: Begränsad klimatpåverkan

Globala hållbarhetsmål som främst berörts:

• Mål 11: Hållbara städer och samhällen

• Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
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Figur 10. Stapeldiagram som visar branschfördelningarna för Hotell/restaurang, Civilsam-

hället, Jordbruk/skog/fiske och Handel, där staplarna visar antalet projekt inom respektive 

bransch för varje år.

Verksamheter med branschfördelningen Hotell/restaurang hade flest projekt år 2014 men 

hade inga projekt alls åren 2011 och 2016.  

Främsta ämnesområden:

• Miljöledning

• Information/kommunikation

Svenska miljömål som främst berörts:

• Mål 1: Begränsad klimatpåverkan

• Mål 4: Giftfri miljö 

• Mål 13: Ett rikt odlingslandskap

• Kategorin Övergripande

Globala hållbarhetsmål som främst berörts:

•  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Dessa verksamheter var antingen små eller stora. 

Verksamheter med fördelningen Civilsamhället hade högst antal projekt 2017 och 2019, och 

åren där det inte fanns verksamheter inom branschen var 2012, 2014 och 2015. Samtliga med-

verkande verksamheter var små. 

Främsta ämnesområden:

• Transport/logistik

• Information/kommunikation

Svenska miljömål som främst berörts:

• Mål 1: Begränsad klimatpåverkan 

• Mål 15: God bebyggd miljö  

Globala hållbarhetsmål som främst berörts:

•  Mål 11: Hållbara städer och samhällen 
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Verksamheter under branschen Jordbruk/skog/fiske hade högst antal år 2012 utgjordes av 

antingen stora eller små verksamheter. 

Främsta ämnesområden:

• Miljödiplomering

• Biologi

• Kemi

Svenska miljömål som främst berörts: 

• Giftfri miljö 

• Levande sjöar och vattendrag

•  Kategorin Övergripande

Globala hållbarhetsmål som främst berörts:

• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

• Mål 11 Hållbara städer och samhällen

• Mål 6 Rent vatten och sanitet.

Verksamheter med fördelningen Handel hade flest projekt under åren 2010 och 2015 och 

samtliga verksamheter var små. Det fanns inga verksamheter inom branschen år 2012, 2014, 

2017 och 2018. 

Främsta ämnesområden: 

• Avfallshantering

• Kemi

• Miljöledning

Svenska miljömål som främst berörts: 

• Mål 1: Begränsad klimatpåverkan

• Mål 4: Giftfri miljö

• Mål 2: Frisk luft

• Mål 15: God bebyggd miljö

• Kategorin Övergripande

Globala hållbarhetsmål som främst berörts:

• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
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Figur 11. Stapeldiagram som visar branschfördelningarna för Transport/logistik, Kultur/fri-

tid, Vård/omsorg och Finans/försäkring, där staplarna visar antalet projekt inom respektive 

bransch för varje år.

Transport/logistik hade högst antal verksamheter med den fördelning år 2015 och inga verk-

samheter med den fördelningen åren 2013 och 2014. De flesta verksamheter var små.

Främsta ämnesområden:

• Laglista

• LEAN (“mer värde för mindre arbete”)

• Västsvenska paketet och infrastruktur

• Miljöval för godstransporter

Svenska miljömål som främst berörts: 

• Mål 1: Begränsad klimatpåverkan

• Mål 2: Frisk luft

Globala hållbarhetsmål som främst berörts:

• Mål 7: Hållbar energi för alla 

• Mål 11: Hållbara städer och samhällen

• Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

• Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Kultur och fritid fanns det flest av år 2017 men inga projekt alls under åren 2010, 2014 och 

2019. Verksamheternas storlek var både stora och små. 

Främsta ämnesområden:

• Kemikaliehantering

• Cirkulära materialflöden 

• Livscykelanalys

Svenska miljömål som främst berörts: 

• Mål 4: Giftfri miljö 

• Mål 1: Begränsad klimatpåverkan

• Mål 15: God bebyggd miljö

• Kategorin Övergripande
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Globala hållbarhetsmål som främst berörts:

• Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Verksamheter med indelningen Vård/omsorg hade högst antal åren 2013 och 2019, och åren 

då inga verksamheter med den indelningen fanns var 2010, 2011, 2014, 2016 och 2018. Stor-

leksfördelningen var jämn. 

Främsta ämnesområden:

• Kemikalieinventering

• Miljöledning

• Cirkulära materialflöden

Svenska miljömål som främst berörts: 

• Mål 4: Giftfri miljö

• Mål 1: Begränsad klimatpåverkan

• Kategorin Övergripande

Globala hållbarhetsmål som främst berörts:

• Mål 11: Hållbara städer och samhällen

• Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

• Mål 3: God hälsa och välbefinnande

• Mål 10: Minskad ojämlikhet

Verksamheter med branschfördelningen Finans/försäkring kunde bara hittas i två projekt 

under åren 2014 och 2016 och dessa var för samma uppdragsgivare.

Främsta ämnesområden:

• Ekonomi

Svenska miljömål som främst berörts: 

• Kategorin Övergripande (fler än tre miljömål)

Globala hållbarhetsmål som främst berörts: 

• Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
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Uppdragsgivarnas verksamhetsstorlek

Figur 12. Cirkeldia-

gram som visar den 

procentuella fördel-

ningen av uppdrags-

givarnas storlek 

för alla projekt i 

urvalsperioden. 

Av de 500 projekten som var med i urvalet har 264 uppdragsgivare haft små verksamheter med 

1–49 anställda, vilket visar att Miljöbron främst jobbar med små verksamheter i deras projekt. 

Näst störst representation i projekten är stora verksamheter med fler än 250 anställda som är 

mest framträdande i deras projekt.  Mellanstora verksamheter med 50–249 anställda är minst 

representerat i projekten. Eftersom Miljöbron har som målsättning att främst samarbeta med 

små verksamheter i deras projekt, är det förståeligt att det är de som är mest framträdande. 

När det kommer till de stora verksamheterna, kan statistiken förklaras av att Miljöbron jobbar 

med exempelvis många kommuner, stadsdelsförvaltningar och universitet.

Sektorer
Uppdragsgivarna till projekten har varit från olika sektorer. De har bestått av:

• Privata bolag

• Offentliga aktörer

• Offentliga bolag

• Ideella organisationer

• Övriga ekonomiska föreningar, stiftelser och nätverk. 

För att ta reda på hur sektorsindelningen sett ut under tidsperioden har tre utvalda år under-

sökt närmre: 2010, 2013 och 2019. 

Uppdragsgivarnas storlek

9 %

Liten Stor Mellan

34 %

13 %

53 %
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Trend för sektorerna

Figur 13. Staplat stapeldiagram som visar sektorsindelningen för åren 2010, 2013 och 2019 

samt sammanslaget för alla tre år. Diagrammet visar även den procentuella fördelningen mel-

lan de olika sektorerna som visar hur stor andel respektive sektor representerat sammanlagt 

för åren 2010, 2013 och 2019.

Diagrammet visar att trenden för de tre åren varit att majoriteten av uppdragsgivarna var från 

den offentliga sektorn, med undantag för 2013. Spridningen av sektorer har varit relativt lika 

under hela tioårsperioden.  

Sektor kopplat till verksamhetsstorlek

Figur 14. Diagrammet visar fördelningen av verksamhets storleken inom respektive sektor år 2019. 

Verksamhetsstorlekarna för varje sektor varierade lite mellan åren men det går att se ett visst 

mönster. År 2019 var det flest verksamheter i den privata sektorn. 
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Inom den privata sektorn var den största andelen verksamheter små (42 procent) följt av stora 

(37 procent). Inom den offentliga sektorn var de flesta verksamheterna stora (64 procent) följt at 

27 procent små. För offentliga bolag så var de flesta verksamheterna stora (60 procent). Samtli-

ga ideella verksamheter var små. I övriga verksamheter var 83 procent av verksamheterna små 

och 17 procent mellanstora.

Figur 15. stapeldiagram som visar fördelningen av verksamhetsstorleken inom respektive 

sektor år 2013. 

För år 2013 så var de flesta verksamheterna i den privata sektorn små (70 procent) följt av stora 

(22 procent). I den offentliga sektorn så var 92 procent stora och resterande mellanstora. Av de 

offentliga bolagen, specifikt, så utgjorde 60 procent stora medan resterande verksamheter var 

små. Av de ideella verksamheterna var hälften av verksamheterna små och den andra hälften 

stora. I de övriga verksamheterna så var samtliga verksamheter små.
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Figur 16. Stapeldiagram som visar fördelningen av verksamhetsstorleken inom respektive sektor 

år 2010. 
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För år 2010 var verksamheterna i den privata sektorn 69 procent små, följt av 25 procent mel-

lanstora. I den offentliga sektorn var den största andelen mellanstora. Av de offentliga bolagen 

så var 50 procent av verksamheterna små, följt av 38 procent stora. De ideella och övriga verk-

samheterna var alla små.

Trender för verksamhetsstorlek per sektor 
För alla tre åren syns det att för den privata sektorn så är majoriteten av verksamheterna små. För 

den offentliga sektorn var majoriteten stora verksamheter förutom under år 2010. För offentliga 

bolag var skillnaden mellan små och stora verksamheter liten. Det var bara år 2010 som små verk-

samheter var i majoritet, annars är det stora verksamheter som dominerat. För ideella verksam-

heter utgjordes de uteslutande av små verksamheter, förutom år 2013 då även stora verksamhe-

ter fanns representerade. För övriga verksamheter var nästan alla verksamheter små.
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6.4. Könsfördelning

Figur 17. Cirkeldiagram 

som visar den samman-

lagda könsfördelningen 

för alla projekt under 

tidsperioden. Siffrorna 

anger antalet studenter 

av vardera kön.

Sammanlagt i projekten mellan 2010 och 2019 har 797 studenter deltagit.  Majoriteten av stu-

denterna har varit kvinnor (523). Denna bild överensstämmer med författarnas förväntade an-

taganden. Ett försiktigt antagande kan vara att en stor andel medverkande studenterna kommit 

från program med miljövetenskaplig inriktning, såsom SMIL och NMIL, där kvinnliga studenter 

ofta är i majoritet. Det kan även vara så att många av dem projekt som genomförts har varit av 

sådan art som tilltalar kvinnor specifikt.  En ytterligare förklaring kan vara att kursprojekten valts 

bort, där flera av dessa är inom discipliner som generellt sett attraherar fler manliga studenter.

Trender för könsfördelning

Figur 18. Linjediagram som visar hur antalet kvinnliga och manliga studenter varierat mellan 

2010 och 2019.

Generellt under hela tidsperioden har kvinnliga studenter varit i majoritet i projekten. Det syns 

en uppåtgående kurva för kvinnor med en absolut topp under 2019 och en dal 2013. För män 

så har nivån varit mer konstant men med färre män under 2012, 2015, 2016, 2018 och 2019. 

Det var minst skillnad (34 kvinnor och 32 män) mellan könen 2013, medan 2019 såg den största 
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skillnad (73 kvinnor och 18 män). Det bör dock tilläggas att detta endast gäller de projekt som 

analysen innefattar, vilka slumpvis blivit utvalda.

En anledning till att könsfördelningen var nästintill jämn år 2013 kan vara att mängden projekt 

inom energiprogrammen med studenter från Chalmers tekniska högskola. Könsfördelningen 

för dessa projekt var fyra kvinnor och 12 män, vilket skiljer sig från fördelningen resterande år. 

Likaså kan minskningen av män 2019 bero på att det inte fanns några energiprojekt det året. 

Detta kan likaså bero på att fler män sökt dessa projekt men kan också bero på slumpen när 

urvalet gjordes. 

Könsfördelningen inte haft någon inverkan på projektens ämne, verksamheternas branschför-

delning, eller hur projekten mött de svenska miljömålen eller de globala hållbarhetsmålen.

Foto: David Sjöqvist
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7. Goda exempel 

7.1. Inledning

I detta avsnitt presenteras 18 goda exempel. Urvalet skedde utifrån projektens komplexitet och 

resultat med avsikt att ta med olika branscher och verksamhetsstorlekar samt de berörda miljö- 

och globala målen. Ett flertal av exemplen är med företag som utfört fler än ett projekt genom 

Miljöbron. Flera av projekten var vid projektets utvärdering utsedda som goda exempel utifrån 

de bedömningar man erhållit från uppdragsgivaren, studenterna samt Miljöbron.  En enkät 

skickades till de verksamheter som var involverade i projekten för att kunna få en bild av deras 

hållbarhetsarbete efter det utförda projektet. Detta för att få svar på om det skett en förändring 

i deras hållbarhetsarbete eller inte.

När storleken på verksamheterna nämns är det samma klassificering som tidigare i rappor-

ten, Liten: mellan 1-49 anställda, Mellan: mellan 50-249 anställda, Stor:  250 anställda eller fler. 

De svenska miljömålen och Globala hållbarhetsmålen som är kopplade till projekten är de som 

sattes initialt, och var baserade på projektets titel, beskrivning samt uppdragsgivarens arbets-

område.

För att erhålla mer information om projekten och de värden företagen upplevde att sam-

verkan ledde till utförde vi intervjuer av 18 goda exempel: Frågorna vi ställde var:

Frågorna som ställdes var:

1. Hur jobbar ni med miljö- och hållbarhetsarbete? 

2. Vilka Agenda 2030 mål och nationella miljömål är viktigast för er?

3. Hur mäter ni förflyttningar inom miljö- och hållbarhet? 

4. Vilka lärdomar och/eller värden har ni fått från projekten?

5. Har projektet lett till fortsatta åtgärder eller aktiviteter? Ja eller nej?

6. Hur stor betydelse har samarbetet med Miljöbron haft i ert miljö-/hållbarhetsarbete? I skala 

1–5 där 5 är störst.

7.2. Sammanfattning av projekten

 
PROJEKT: Le Mat Hotel takträdgård - koncept • år 2018 
 
Sammanfattning
Uppdraget hos Le Mat Jonsered utfördes av fyra studenter under hösten 2018. Genom att 

kombinera sina intressen för hållbarhet, arkitektur och odling skapades ett förslag för hur Le 

Mat kan utveckla en takträdgård. Projektet tog hänsyn till flera aspekter gällande gynnsamma 

förhållanden för trädgården, men även miljön som hotellets gäster och kunder vistas i. För att 



41

Rapport – Miljöbrons bidrag till Sveriges miljömål och Agenda 2030 

skapa en lugnare atmosfär placerades grönsaksodlingar utanför hotellfönstren medan hotellets 

uppehållsrum vette ut mot takträdgårdens mer allmänna ytor. För att ta tillvara på alla resurser 

användes vissa ytor till regnvattenupptag, gröna tak skapades och odlingar med låga, skuggtå-

liga växter placerades där dagsljusinsläppet var begränsat. Takträdgårdens sektioner närmast 

entrén bestod exempelvis av boulebana, bastu och kryddträdgård för att underlätta använd-

ningen i köket, vilket efterfrågades av uppdragsgivaren. Längre bort från entrén behövdes min-

dre fokus på estetiken och därav placerades intensivare odlingar där. Studenternas framtagna 

konceptförslag innehöll 3D-planritning, illustrationer samt flertalet tips och anvisningar till olika 

typer av växthus, odlingsbäddar liksom odlingstekniker. 

Svenska miljömål kopplade till projektet
Mål 13 Ett rikt odlingslandskap 

 

Globala hållbarhetsmålen kopplade till projektet
  

Om uppdragsgivaren
Le Mat i Jonsereds fabriker är ett nyöppnat hotell beläget i Partille vars verksamhet räknas som 

liten och inom kategorin Hotell/restaurang. Hotellet är en del av franchisekedjan Le Mat för socia-

la företag som driver hållbar turistnäring. Kedjan lyfter de lokala förutsättningarna för hotellet, 

använder lokala, närodlade produkter, har hög tillgänglighet och kännetecknas av att medar- 

betarna har erfarenhet av utanförskap. 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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PROJEKT: Beräkning av konsumtionsbaserade utsläpp i Kungsbacka 
Kommun  • år 2018

Sammanfattning
Projektet var ett examensarbete på masternivå som genomfördes av en student i samarbete 

med Kungsbacka kommun under 2018. Uppgiften var att undersöka vilken klimatpåverkan 

offentlig och privat konsumtion inom kommunen hade, där fokus låg på att utforma, testa och 

utvärdera tre beräkningsmodeller för konsumtionsbaserade utsläpp. Modellerna fokuserade på 

utsläpp från livsmedelskonsumtion, flygresor respektive offentlig konsumtion. 

Bakgrunden till projektet var att Kungsbacka kommun åtagit sig att beräkna sina geografiska 

utsläpp, men på grund av den kritik som finns mot att enbart mäta geografiska utsläpp, vilka 

inte tar hänsyn till utsläpp från varor och tjänster som konsumeras i ett område men produce-

ras i ett annat, valde kommunen att även inkludera konsumtionsbaserade utsläpp

Examensarbetets resultat visade att en genomsnittlig Kungsbackabo generellt har högre 

konsumtionsbaserade utsläpp jämfört med genomsnittssvensken, på grund av kommuninvån-

arnas höga inkomster. Arbetet visade även att beräkningsmodellerna kan tillämpas av kommu-

ner för identifiering och prioritering av åtgärder, framtagande av delmål samt kommunikation 

till invånare och politiken. Dessutom blev det tydligt att nationella liksom lokala aktörer behöver 

vidta åtgärder för att säkerställa en regelbunden insamling av konsumtionsrelaterade data.

Svenska miljömål kopplade till projektet 
 Mål 1 Begränsad klimatpåverkan

Globala hållbarhetsmålen kopplade till projektet 
  

Om uppdragsgivaren
Kungsbacka är en kommun i Hallands län, kommunen räknas som en stor verksamhet och går 

under branschen Bygg/fastighet. Examensarbetet utfördes på kommunledningskontoret på 

Kungsbacka. Denna avdelning har som uppgift att leda, utveckla, samordna och styra strate-

giska frågor rörande hela kommunen. Kungsbacka kommun (https://www.kungsbacka.se/Kom-

mun-och-politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Kommunledningskontoret/)

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Forvaltningar/Kommunledningskontoret
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PROJEKT: Last Planet • år 2019

Sammanfattning
Detta projekt var ett samarbete med Broms IT som utfördes av två studenter under 2019.  

Syftet med uppdraget var att vara med och utveckla en tjänst som heter Last Planet. Last Planet 

är en app med syfte att synliggöra vilken klimatpåverkan som den privata konsumtionen har.

De mer specifika uppgifterna som ingick i uppdraget var att hjälpa till med utvecklingen 

av Last Planets artikeldatabas och klimatdata. Användarens inköp importeras till Last Planet 

via kvitton samt bankutdrag och därmed behövdes olika varugrupper, artiklar och typer av 

konsumtion identifieras samt vilken miljöpåverkan de har. Miljöpåverkan skulle redovisas i den 

mängd koldioxidutsläpp som är kopplade till produkten. När appen sedan används kan ens 

privata koldioxidutsläpp ses i kurvor, diagram och tabeller. 

Svenska mål kopplade till uppdraget
Mål 1 Begränsad klimatpåverkan

Globala hållbarhetsmål kopplade till uppdraget
 

Om uppdragsgivaren
Broms IT-konsult AB är ett konsultbolag, företaget räknas som litet och går under branschen 

Information/kommunikation. Företaget erbjuder konsulttjänster inom olika områden, såsom 

design, driftsättning, programmering och kravhantering. De använder senaste tekniken för att 

utveckla både web-applikationer samt appar, och de programmerar allt från mobila klientappli-

kationer till serviceapplikationer.

Broms IT-konsult AB. (https://www.bromsit.se/)

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

https://www.bromsit.se


44

Rapport – Miljöbrons bidrag till Sveriges miljömål och Agenda 2030 

PROJEKT: Bli kemikaliecoach! • år 2019

Sammanfattning
Detta uppdrag var ett samarbete med Utbildningsförvaltningen Göteborgs stad och utfördes av 

sex studenter. Uppdraget gick ut på att vara en kemikaliecoach under vårterminen 2019. Som 

kemikaliecoach var uppgiften att inventera kemikalier, märka upp kemikalier som innehåller 

utfasningsämnen samt riskminskningsämnen, och se över hantering och förvaring av kemikalier 

där studenterna skulle meddela om något såg undermåligt ut.

Svenska miljömål kopplade till projektet
Mål 4: Giftfri Miljö

Globala hållbarhetsmål kopplade till projektet

Om uppdragsgivaren 
Utbildningsförvaltningen i Göteborgs stad är en del av Göteborgs kommun som är med i den 

offentliga sektorn, verksamheten räknas som stor och är med i branschen Annan privat/ 

offentlig service. Utbildningsförvaltningen har hand om den kommunala gymnasieutbildningen, 

gymnasiesärskola och vissa kommunala vuxenutbildningar. De ansvarar också för skolutveck-

ling, modersmålsundervisning, studie-och yrkesvägledning samt det kommunala uppföljnings-

ansvaret. Totalt finns det ungefär 2 500 anställda i utbildningsförvaltningens verksamheter 

där de flesta är lärare. Förvaltningen består av 12 gymnasieskolor, åtta gymnasiesärskolor, 

Yrgo Center för skolutveckling, Studium, Utbildningskansliet, Vägledningscentrum samt Språk-

centrum.

Göteborgs Stad  (goteborg.se) 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

http://goteborg.se
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PROJEKT: Hållbar citylogistik • år 2019

Sammanfattning
Detta projekt var ett examensarbete på kandidatnivå som genomfördes 2019 av två studenter 

i samarbete med Älvstrandens utveckling AB. Uppgiften var att ge ökad kunskap om hur fastig-

hetsnära tjänster organiseras av fastighetsägare på Lindholmen, och ökad förståelse om hur de 

påverkar eller kan påverka utvecklingen av hållbar citylogistik. E

xamensarbetet visade på att fastighetsägare organiserade sina fastighetsnära tjänster på lik-

nande sätt, där det mest förekommande är outsourcing av tjänsterna. Det fanns flera skillnader 

mellan fastighetsägarnas syn på deras påverkan inom citylogistiken. De som inte ansåg sig ha 

en betydande roll menade att detta berodde på bristande resurser, marknadsstorleken eller 

att de koncentrerat sig på förvaltning. De som menade att de har en betydande roll ansåg att 

utveckling var en del av deras uppdrag och såg möjligheterna med sitt engagemang i logistik-

kedjan. 

Slutsatsen var att fastighetsägare har en stor påverkan på citylogistiken, oavsett om de själva 

tyckte det, samt att utformningen av respektive fastighetsägares verksamhet har inverkan på 

citylogistiken och det urbana gaturummet. 

Svenska miljömål kopplade till projektet
Mål 2 Frisk luft

Globala hållbarhetsmål kopplade till projektet
  

Om uppdragsgivaren
Älvstranden Utveckling är ett bolag som ägs av Göteborgs stad och är en stor verksamhet inom 

branschen Bygg/fastighet. Älvstranden Utveckling arbetar med hållbar stadsutveckling och har 

som uppgift att förverkliga Vision Älvstaden, vilket innebär att innerstaden runt älven ska bli 

inkluderande, grön och dynamisk. För att genomföra sitt uppdrag har verksamheten ett nära 

samarbete med kommunens stadsdelsförvaltningar och näringslivet. 

Älvstranden utveckling (http://alvstranden.com/) 

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

http://Älvstranden utveckling
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ROJEKT: Åskskydd för vattenbaserat vindkraftverk • år 2017

Sammanfattning
Detta projekt var ett examensarbete på kandidatnivå som genomfördes av två studenter i 

samarbete med SeaTwirl AB under 2017. Arbetet gick ut på att undersöka om det flytande 

vertikalaxlade vindkraftverket SeaTwirl S2 kräver ett åskskydd. Det undersöktes även vilket slags 

åskskydd som skulle passa bäst till konstruktionen och hur detta skulle påverka konstruktionen, 

hur omgivningen skulle påverkas av ett blixtnedslag i vindkraftverket samt uppskattning av kost-

naderna för åskskyddet. Resultatet av arbetet visade att vindkraftverken behöver ett åskskydd 

och att det vore lämpligast om det var ett uppbyggt med receptorer i rotorblad och stag med 

nedledare genom dessa till tornet. Blixtströmmen skulle ledas ned genom tornet till under-

vattensdelen som sedan jordar ut i vattnet. Detta uppfångarsystem är anpassat till SeaTwirls 

design och är i stort sett hämtad från traditionella vindkraftverk.

Svenska miljömål kopplade till projektet
 Mål 1: Begränsad klimatpåverkan

Globala hållbarhetsmål kopplade till projektet
  

Om uppdragsgivaren 
SeaTwirl AB är ett förtag som räknas som litet och går under branschen Energi. Företaget ut-

vecklar SeaTwirl S2 – 1 MW, vilken ska lanseras 2021. SeaTwirls lösning för vindkraftverk är unik 

där de använder vertikalaxlade istället för horisontalaxlade verk. Ambitionen för företaget är 

att sälja enheten till ett ledande energibolag för att sedan, under 2025, kunna etablera en liten 

flytande vindkraftpark. 

SeaTwirl AB (https://seatwirl.com/sv/om-seatwirl/)

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

https://seatwirl.com/sv/om-seatwirl
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PROJEKT: Livscykelanalys och LCC för hushållsnära insamling • år 2019

Sammanfattning 
Detta projekt var ett examensarbete på mastersnivå som utfördes i samarbete med Kretslopp 

och Vatten, Göteborgs stad av en student. Syftet med arbetet var att utvärdera tvåfackssyste-

met för hushållsnära insamling när det kommer till miljöeffekt och kostnad genom att göra en 

jämförande LCA och LCC av tvåfackssorteringen relaterat till andra system på marknaden. 

Målet med detta projekt var att kunna ge uppdragsgivaren en bild av de miljömässiga och 

ekonomiska effekter de olika systemen hade. Resultatet visade att när man använde sig av 

metoden för insamling av avfall med fyra fack så hade det en 50 procent lägre miljöpåverkan än 

tvåfacksmetoden i Kungsladugård- och Lundby-området. 

Det största skälet till detta är att fyrafackslastbilar är större och kan därför ta större belast-

ningar som leder till mindre bränsleförbrukning per enhet transporterade jämfört med de 

tvåfackslastbilarna. När man undersökte användningen av elektriska lastbilar som använde 

svensk elektricitet så resulterade det i 90 procent mindre klimatpåverkan än att använda de 

lastbilar som hade biodiesel som bränsle. Vidare visade sensitivitetsanalysen att miljöpåverkan 

förändrades när man använde el som producerades i andra länder samt fossilt bränsle istället 

för biodiesel. Alltså är fyrafacksmetoden det överlägsna valet jämfört med tvåfacksmetoden och 

elektriska bilar är det bästa valet för hushållsnära insamling av avfall.

Svenska miljömål kopplade till projektet
 Mål 1: Begränsad klimatpåverkan

Globala hållbarhetsmål kopplade till projektet
 

Om uppdragsgivaren
Kretslopp och Vatten är en del av Göteborgs kommun som är med i den offentliga sektorn, 

verksamheten räknas som stor och är med i branschen Annan privat/offentlig service. Kretslopp 

och Vatten är en kommunal förvaltning som jobbar med att skapa ett kretsloppssamhälle. De 

jobbar med att uppfylla invånarnas och näringslivets behov av att ha ett effektivt, säkert och 

miljömässig vattenförsörjning samt avloppshantering. Detta gör att göteborgare på ett miljö-

mässigt och effektivt sätt kan få sitt hushållsavfall återvunnet, återanvänt och omhändertaget. 

Förvaltningen vill göra det enklare för invånare i Göteborgs stad att sopsortera samt ta reda på 

vilka metoder som funkar bäst.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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PROJEKT: Matavfallspåsar för hushåll från förbehandling till åkermark  
• år 2016

Sammanfattning
Det här projekt var ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen och utfördes 2016 av 

två studenter i samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppgiften var att 

undersöka vilka aspekter som påverkar valet av matavfallspåsar för att tydliggöra de krav som 

renhållningsansvariga bör sätta vid upphandling av matavfallspåsar. Avsikten var underlätta för 

renhållningsansvariga att välja en matavfallspåse lämpad för de processer den genomgår, vilket 

i projektets fall var förbehandling till åkermark. Arbetets resultat visade att brottsförlängning 

på matavfallspåsarnas material kunde påverka processen, då somliga anläggningar upplevt 

problem med materialens seghet. Resultatet visade även att matavfallspåsarnas permeabilitet 

kunde ha en inverkan på bevarandet av metangaspotentialen hos matavfallet under sommar-

månader. På grund av informationsbrist och studiens begränsade omfattning gick det inte att 

säkerställa resultatets signifikans i realiteten. Ytterligare studier krävs för att ta reda på om 

existerande certifikat kan fungera som krav vid upphandling. 

Svenska miljömål kopplade till projektet
Mål 15 God bebyggd miljö

Globala hållbarhetmål kopplade till projektet
   

Om uppdragsgivaren
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är ett förbund mellan Göteborg och 12 krans-

kommuner som genomför utvecklingsprojekt, myndighetsuppdrag, forskning, utbildning. I GRs 

nätverk kan politiker och tjänstemän utbyta erfarenheter, diskutera idéer samt ta beslut kring 

gemensamma satsningar. GR är en mellanstor verksamhet inom branschen Avfall/återvinning. 

Examensarbetet utfördes på Miljö och samhällsbyggnads avdelningen som ansvarar för frågor 

gällande bostadsbyggande, grönområden, avfall, kustutveckling samt miljö och vatten. 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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PROJEKT: Eko-Exposition & Drömstaden - en holistisk och interaktiv  
hållbarhetsutställning • år 2019

Sammanfattning
Detta projekt var ett uppdrag i samarbete med Ekocentrum som utfördes av två studenter 

under 2019. Syftet med uppdraget var att skapa ett nytt koncept för Ekocentrums hållbarhets-

utställning. Det huvudsakliga syftet var att utveckla ett koncept för en utställning på Ekocentrum 

som är innovativ, modern, pedagogisk och inspirerande inom hållbar utveckling och hållbarhet.

Projektet hade som syfte att hjälpa Ekocentrum med att erbjuda allmänheten ett sätt, som 

är både roligt och intressant, att lära sig om och uppleva vad hållbar utveckling och hållbarhet 

innebär idag och i framtiden. Projektet ville också synliggöra relevanta aktörer som jobbar 

med dessa frågor för att visa exempel på hur individer, företag samt institutioner kan bli mer 

hållbara och arbeta med hållbar utveckling och hållbarhet. Den idé som fick mest belysning 

under projektet var en interaktiv utställning. Denna bestod av tre delar; själva utställningen, en 

spel-app samt en digital plattform/databas. 

Svenska miljömål kopplade till projektet 
Övergripande

Globala hållbarhetsmål kopplade till projektet

  

Om uppdragsgivaren
Ekocentrum är en stiftelse som räknas som liten och går under branschen Utbildning. Ekocen-

trum har i uppdrag från de fyra miljöorganisationer som bildade att påskynda omställningen 

till ett ekologiskt hållbart samhälle. Detta gör de genom att erbjuda några av Sveriges mest 

efterfrågade oberoende - miljö - och hållbarhetsutbildningar.

Ekocentrum (https://www.ekocentrum.se/om-oss/) 

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

https://www.ekocentrum.se/om-oss
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PROJEKT: Re:Challenge – Returrum, Hammarkullen • år 2016
 
Sammanfattning 
Re:Challenge handlar om projekt som främjar cirkulärt delande i Göteborgs stad, detta gör de 

genom att grupper av 3–5 studenter från olika utbildningsområden arbetar med projekt som 

utreder, designar och utvecklar olika mötesplatser där det blir enklare att dela, laga och fixa 

bland Göteborgs invånare. Dessa projekt utreder också frågor om hur delningslösningar ut-

formas ur ett organisatoriskt perspektiv där de viktigaste aspekterna är tillgänglighet och social 

inkludering.

Treasure waste var ett uppdrag i samarbete med Bostadsbolaget som utfördes av fyra studen-

ter. Projektet skapade ett visionärt koncept för Returum Hammarkullen och målet var att förse 

lokalinvånarna med bättre alternativ när det kommer till avfallshantering samt utvidga samhäl-

lets tankar kring fördelarna med cirkulär ekonomi. Projektet resulterade i en fysisk arena för 

aktiviteter som återvinning, reparation, återanvändning och byt- och låninitiativ. Dessa lokaler 

fungerade också som mötesplatser för lokalt rotade evenemang och organisationer samt social 

integration. Dessutom bidrog projektet till helhetssynen för samhällsplaneringen som sam-

manlänkar Bredfjällsgatan 67 och 68 där platsen fick en ny roll som en central hubb. Projektet 

utvecklades senare till Fixoteket i Hammarkullen som drivs av Bostadsbolaget. 

Svenska miljömål kopplade till projektet
Mål 1: Begränsad klimatpåverkan

Globala hållbarhetsmål kopplade till projektet

 

Om uppdragsgivaren
Bostadsbolaget är en av Sveriges största hyresvärdar och Göteborgs äldsta allmännyttiga 

bostadsbolag. Verksamheten klassas som stor och är en del av branschen. Bygg/fastighet. Totalt 

äger de fler än 24500 hyresrätter i alla Göteborgs stadsdelar. Ungefär 350 medarbetare arbetar 

med att skapa trygga och goda boendemiljöer i samarbete med hyresgäster och andra samar-

betspartner. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen och är en del av Göteborgs Stad

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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PROJEKT: Att utmana befintliga idéer med innovativa processer  
- En studie om consumer cleantech-företags dynamiska förmågor 
under uppstartens tidiga faser • år 2018
 
Sammanfattning
Detta projekt var ett kandidatarbete som utfördes i samarbete med Innovatum AB av två 

studenter. Syftet med rapporten var att undersöka vilka förmågor hos consumer cleantech- fö-

retag som bidragit till hanteringen av en ständigt föränderlig affärsmiljö, detta i samband med 

uppstarts- och/eller den tidiga utvecklingsfasen. Studiens resultat visade att utmaningar som 

identifierats är; att det tar längre tid att utföra arbetet än planerat, en eftersläpande lagstift-

ning får följder för verksamheten, det är en utmaning att nå kunden samt att svårigheter finns 

gällande att bryta ny mark. De förmågor som varit betydande gällande hanteringen av utma-

ningarna består av uthållighet samt en förmåga att hålla både lång- och kortsiktiga perspektiv. 

Ytterligare var det även viktigt att inom företagen se möjlighet att i viss mån påverka marknaden 

och driva en förändring som gynnar det egna företaget. 

Svenska miljömål som kopplats till projektet
Övergripande

Globala hållbarhetsmål kopplade till projektet 
 

Om uppdragsgivaren
Innovatum AB räknas som ett litet företag och går under branschen Övrigt. Innovatum är en 

Science Park som jobbar med att bredda och stärka näringslivet i Västsverige. Här är innovation 

och hållbara lösningar alltid i fokus och de vill väcka ungas nyfikenhet för kreativ industri och 

teknik. Innovatumkoncernen bildades 1997 med syfte att utveckla näringsliv och företagande 

men även för att tillvarata regionens kulturella och industriella värden, skapa nya upplevelser 

och kunskaper. Innovatum (https://www.innovatum.se/om-innovatum/)

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

https://www.innovatum.se/om-innovatum/
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PROJEKT: Åtgärder för att minska kemikalierester i textilier • år 2012 

Sammanfattning
Detta projekt var ett uppdrag hos Innerstaden som genomfördes av tre studenter år 2012. 

Bakgrunden till uppdraget var att affärer i Göteborgs innerstad hade bristande kunskaper om 

kemikalier i textilier samt EUs kemikalielagstiftning REACH som medför flera förpliktelser för af-

färerna. Uppgiften var att ta fram åtgärdsförslag som Innerstaden kunde arbeta vidare med, öka 

kunskapsnivån hos medlemmarna samt föreslå aktiviteter och information riktat till konsumen-

ter. Uppdraget resulterade i åtgärdsförslag om gemensam informationsträff för Innerstadens 

medlemmar innehållande grundläggande information om REACH, vad affärernas fokusområde 

bör vara, goda exempel på existerande företags kemikaliearbete, filmvisning om kemikalier 

i samhället diskussion samt informationsbroschyrer för de som inte närvarade. Ytterligare 

åtgärdsförslag var en kundbroschyr med information om REACH, kemikalielista, Innerstadens 

kemikaliearbete och frågeformulär. Som aktivitet föreslog studenterna att en informationsdag 

om REACH kunde genomföras i gaturummet för att nå affärer och konsumenter. 

Svenska miljömål kopplade till projektet
  Mål 4 Giftfri miljö 

Globala hållbarhetsmål kopplade till projektet

 

Om uppdragsgivaren
Innerstaden är en samverkansplattform för 500 företag i Göteborgs stadskärna som arbetar för 

att innerstaden ska vara trygg, trivsam och attraktiv. Innerstaden är ett litet politiskt obundet, 

ickevinstdrivande bolag inom branschen Övrig och ägs av Köpmannaförbundet samt Fastighets-

ägarna GFR. De ansvarar exempelvis för årstidsplanteringar och vinterbelysning i området Inom 

Vallgraven. Innerstaden (https://innerstadengbg.se/sv/om-oss)

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

https://innerstadengbg.se/sv/om-oss
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PROJEKT: Transporteffektivitet i avskilda transportsystem, med hänsyn 
till säsongsvariation • år 2017

Sammanfattning
Detta projekt är ett examensarbete på kandidatnivå som utfördes i samarbete med Orust 

kretsloppsakademi av två studenter. Syftet var att behandla förslag på hur transporteffektivitet 

kunde ökas i Orust kommun med hänsyn till säsongvariationer i avskilda system. Detta gjordes 

genom att utforma olika sätt på hur ett transportsystem har utvärderats och studerats bero-

ende på de fyra effektivitetsvariablerna: tid, miljö, kostnad och flexibilitet. En enkät utformades 

som användes som diskussions- och grundunderlag för datainsamlingen, denna enkät blev då 

besvarad av 19 lokala företag i Orust kommun. 

Resultatet visade att det fanns utmaningar när det kom till arbetet att öka transporteffektivite-

ten. Av de variablerna som hade störst vikt när det kom till beslut om transporter i Orust kom-

mun var tid. Av de olika alternativ av transportsystem som presenterades var direkttransport 

(högre kostnad och större miljöpåverkan) det alternativ som var mest effektiv när det kom till 

tid. För att lösa nackdelarna med direkttransport valde de att kombinera två transportupplägg 

(direkttransporter och mjölkrunda). Denna kombination gjorde så att avsändare och mottagare 

kunde överväga vilka av de olika effektivitetsvariablerna som var viktigast beroende på situation, 

typ av vara etc. 

Svenska miljömål kopplade till projektet
Mål 1: Begränsad klimatpåverkan

Globala hållbarhetsmål kopplade till projektet

 

Om uppdragsgivaren
Orust kretsloppsakademi är en förening vars mål är att Orust kommun ska vara energi- och 

klimatneutralt till år 2020. Verksamheten är ideell, klassas som liten och är med i branschen Ci

vilsamhället. Genom att stödja, motivera och engagera privatpersoner, företag och organisatio-

ner i Orust vill de att kommunen ska bli pionjär inom utvecklingen av ett mer hållbart samhälle i 

alla aspekter av social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling.

 Orust kretsloppsakademi (www.orustkretsloppsakademi.se)

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

http://www.orustkretsloppsakademi.se
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PROJEKT: Vara med och miljöcertifiera jordgubbensdag • år 2018

Sammanfattning
Detta projekt var en praktikplats i samarbete med Vara kommun som utfördes av en student. 

Uppgiften var att miljöcertifiera Varas största event, Jordgubbens dag. Miljöcertifieringen var i 

ett tidigt stadie, eventet hade certifierats 2017 och arbetet med att miljömärka eventet fortsatte 

även 2018 då de ville ha en kontinuerlig förbättring varje år. Det arbetades utifrån en checklista 

av Håll Sverige Rent, som var till för att miljöcertifiera ett event. Checklistan innehöll sju steg där 

ca tio miljörelaterade frågor skulle fyllas i för varje steg. De sju stegen var: planering och kom-

munikation, smarta inköp, avfall & nedskräpning, mat & dryck, transporter, energi & klimat och 

eget område. Underlag togs fram för att kunna svara på dessa frågor. Detta gjordes genom att 

se hur det utförts året innan samt att en omvärldsbevakning genomfördes för att se hur andra 

arrangörer arbetat med hållbara evenemang.

Svenska miljömål kopplade till projektet 
Övergripande

Globala hållbarhetsmålen kopplade till projektet 

   

Om uppdragsgivaren
Vara är en kommun i Västra Götalands län, kommunen räknas som en stor verksamhet och går 

under branschen Annan offentlig/privat service. På Vara kommun utfördes praktiken på Tillväxt- 

och utvecklingsavdelningen. Denna avdelning har som uppgift att bidra till utvecklingen av 

kommunen i den riktning som anges i den strategiska planen. Vara kommun (https://vara.se/

kommun-och-politik/forvaltningsorganisation/forvaltningen-for-utveckling-och-service/). 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

https://vara.se/kommun-och-politik/forvaltningsorganisation/forvaltningen-for-utveckling-och-service/
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PROJEKT: Göteborgs Stads avfallshanteringssystem – en riktig sopa?  
En explorativ fallstudie kring hinder och möjligheter till innovativa  
systemutvecklingar i Göteborgs Stad • år 2015

Sammanfattning
Detta projekt var ett examensarbete på kandidatnivå och skedde i samarbete med Envac AB 

av två studenter. Syftet med rapporten var att undersöka, ur ett företagsekonomiskt perspek-

tiv, vilka möjligheter samt hinder det finns för innovativa företag med hållbara lösningar att ta 

sig in på en marknad som redan är etablerad och kommunstyrd. Ytterligare ville de ta reda på 

vilka samverkansprocesser som finns inom Göteborgs Stads avfallshantering samt hur de olika 

aktörerna för detta ser på framtida utmaningar. 

Resultaten visade på en osäkerhet bland de olika aktörerna på marknaden. Detta leder i sin 

tur till en motståndskraft mot att lämna de redan befintliga systemlösningarna, på grund av att 

dessa historiskt sett varit fungerande. Nya innovationer och nya kunskaper krävs och är en av 

de främsta utmaningarna för en hållbar utveckling. För att en helhetslösning ska kunna imple-

menteras är det nödvändigt att kommunala och privata aktörer samverkar.

Svenska miljömål kopplade till projektet
Mål 15: God bebyggd miljö

Globala hållbarhetsmål kopplade till projektet

 

Om uppdragsgivaren 
Envac går under branschen Avfall/återvinning och räknas som ett mellanstort företag. Företaget 

är ett internationellt miljöteknikföretag som håller på med modern avfallshantering, sopsugan-

läggningar. Deras sopsuganläggningar transporterar avfallet under mark och i kulvertar och de 

vill att detta ska vara en naturlig del av stadens infrastruktur. Envac vill förbättra livskvalitet och 

bidra till en bättre miljö i städer. Envac (https://www.envac.se/om-foretaget/)

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

https://www.envac.se/om-foretaget/
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PROJEKT: Comparing climate impact of KRAV and MSC eco-labeled  
Atlantic cod (gadus morhua) fish regarding LCA • år 2019

Sammanfattning
Detta projekt var ett uppdrag som utfördes i samarbete med Marenor av två studenter. 

Uppdraget var en del av Miljöbrons andra upplaga av Booster med fokus på matindustrin. I 

Booster arbetar företag och studenter i skräddarsydda case med hållbarhetsfokus under en 

månad för att inspirera, utmana och ge ökade kunskaper. Syftet med detta projekt var att 

jämföra klimatpåverkan på KRAV och MSC märkt torsk. 

Resultatet visade att KRAV-märkt fisk har lägre klimatpåverkan, mätt i CO2, generellt. Den 

studerade fisken i projektet skickades till Litauen för att fileas och paketeras, tidigare studier 

har studerat fisk som skickats till Kina istället. Detta byte av land har gjort mycket stor skill-

nad och bidragit till en fundamental minskning av CO2 utsläppen. Slutligen visade resulta-

ten att KRAV och MSC märkt fisk hos just Marenor har väldigt låg klimatpåverkan (1kg CO2 / 

1kg fisk), och skillnaden mellan dem är obetydlig. 

Svenska miljömål kopplade till projektet
Mål 1: Begränsad klimatpåverkan

Globala hållbarhetsmål kopplade till projektet
 

Om uppdragsgivaren
Marenor är en verksamhet som går under branschen Jordbruk/skog/fiske och klassas som 

mellanstort. Marenor är en sjömatsproducent som är ledande på den nordiska marknaden. 

Deras mål är att bidra till att öka andelen av miljömärkta produkter i handeln världen över, 

de vill också säkerställa tillgången av marina produkter, även för framtida generationer. 

https://marenor.se/om-marenor#section-values

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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PROJEKT: Framgångsrikt införande av LEAN- med potentiella  
förbättringsförslag • år 2017

Sammanfattning
Detta projekt var ett examensarbete som utfördes i samarbete med Borås Energi och Miljö av 

två studenter. Arbetet hade som syfte att hitta de bristande komponenterna som finns för att 

kunna lyckas med arbetet att införa LEAN. LEAN är ett omtalat och högaktuellt ledningssystem. 

Resultaten visade att många olika aspekter finns att ta hänsyn till för en lyckad implementering 

av LEAN. En viktig del för att lyckas är att företaget vet i vilken riktning de är på väg. För att detta 

ska kunna uppnås krävs en väl genomarbetad vision som är både kommunicerbar och tydlig. 

Ytterligare krävs bestämda mål som är välformulerade samt nedbrytbara. Dessa leder sedan till 

tillvägagångssätt för att nå målet, en viktigt del av detta är att medarbetarna är delaktiga genom 

hela processen. Slutligen visade resultatet att en viktig faktor är kommunikation, vilken är en 

central del av allt förbättringsarbete.

Svenska miljömål kopplade till projektet
Övergripande

Globala hållbarhetsmål kopplade till projektet

  

Om uppdragsgivaren
Borås Energi och Miljö går under branschen Avfall/återvinning och räknas som ett mellanstort fö-

retag. Borås Energi och Miljö ingår i Borås stadshus som ägs av Borås stad och de har ett flertal 

anläggningar för avlopp, avfall, fjärrvärme, vatten, el och fjärrkyla i Borås stads kretslopp. 

Borås Energi (http://borasem.se/webb/omborasenergiochmiljo/varaanlaggningar.4.3e4533f-

2154149006c87541e.html)

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

http://borasem.se/webb/omborasenergiochmiljo/varaanlaggningar.4.3e4533f2154149006c87541e.html
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PROJEKT: Förstudie. Kartläggning av möjligheterna för utveckling av 
cykelturism kring Göta älv • år 2015

Sammanfattning
Detta projekt var ett samarbete med Ale kommun där två studenter genomförde en praktik. 

Syftet med studien var att ge en överblick över de förutsättningar som finns för utveckling av 

cykelturism i Göta Älvdalen. Fokus låg på möjligheterna att skapa en regional cykelled i området. 

Resultatet visar att det finns många fördelar med ökad cykling, de positiva effekterna syns ur 

ett samhällsekonomiskt-och miljömässigt perspektiv samt för hälsoaspekter. För att en lyckad 

satsning på cykelturismen ska vara möjlig behövs det se över befintliga möjligheter för turism 

men även potentiella företagare och entreprenörer för att kunna fylla upp de hål som finns 

på sträckan. En av de viktigaste aspekterna är skapa fler boendealternativ. Ytterligare visar 

resultatet att det finns möjlighet att utveckla cykelturismen i området utan att skapa en specifik 

cykelled. Däremot anses det vara positivt om cykelturismen har en huvudled att kretsa kring i 

området. Det blir dels enklare ur ett varumärkesperspektiv och kan verka mer gynnsamt för det 

lokala näringslivet.

Svenska miljömål kopplade till projektet
Mål 1: Begränsad klimatpåverkan 

 Mål 2: Frisk luft 

 Mål 15: God bebyggd miljö

Globala hållbarhetsmål kopplade till projektet

  

Om uppdragsgivaren
Ale kommun går under branschen Kultur/fritid och räknas som en stor verksamhet. Ale kommun 

ligger mellan Göteborg och Trollhättan i Västra Götalands län och kommunen ingår i Storgöte-

borg. Om Ale kommun (https://sv.wikipedia.org/wiki/Ale_kommun)

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ale_kommun
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7.3 Sammanfattade resultat och analyser av fördjupning

Nedanstående text sammanfattar 8 organisationers svar på frågan: Går det att se evidens i 

förflyttningar inom miljö- och hållbarhet efter avslutade projekt som tar med följdfrågorna:

1. Vilka Agenda 2030 mål och nationella miljömål är viktigast för er? 

2. Hur mäter ni förflyttningar inom miljö- och hållbarhet?  

3. Vilka lärdomar och/eller värden har ni fått från projekten? 

4. Har projektet lett till fortsatta åtgärder eller aktiviteter? Ja eller nej?

5. Hur stor betydelse har samarbetet med Miljöbron haft i ert miljö/hållbarhetsarbete? I skala 15, 

där 5 är störst.

 

Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun arbetar med miljö och hållbarhet genom en framtagen modell där 

målsättningen är att styra verksamheten med hjälp av de globala hållbarhetsmålen. Modellen 

inkluderar: GAP-analys av KBAs utmaningar, formuleringar av KF mål utefter GAP-analysen, 

prioritering av effekter och aktiviteter, hållbar budgetering, nämndernas genomförande planer 

och uppföljning inför GAP-analysen. De globala hållbarhetsmålen styr i dagsläget delar av 

verksamheten, exempelvis genom Priomodellen, Hållbarhetsplanen, Hållbarhetsbokslutet samt 

modellen för God Ekonomisk hushållning (GEH), och det finns stora möjligheter att inkludera 

målen i fler verksamhetsled. 

De globala hållbarhetsmål som är viktigast för Kungsbacka kommun är: mål 12 Hållbar 

konsumtion och produktion, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna och mål 17 Genomförande och 

globalt partnerskap. Förflyttningar inom miljö och hållbarhet mäts dels i hållbarhetsbokslutet där 

KOLADA-nyckeltal används för att mäta kommunens förflyttningar för respektive globalt hållbar-

hetsmål. Dels via verksamheten själva, exempelvis via GEH där förflyttningar inom ekonomisk-, 

social- respektive ekologisk hållbarhet mäts genom vissa indikatorer.

Studentprojekten har varit en viktig pusselbit i vägen mot att kunna kvantifiera Kungsbacka 

kommuns avtryck inom invånarnas konsumtion. Det ovanbeskrivna projektet har indirekt lett till 

nya projekt och fortsatt aktivitet. Samarbetet med Miljöbron har haft en måttlig (2-3 i skalan 

1-5) påverkan på verksamhetens hållbarhetsarbete. Studentprojekten är en viktig del i kom-

munens målmedvetna arbete och bidrar med studentinput, ny kunskap och är en möjlighet att 

visa upp sig som arbetsgivare.  

Broms IT

Broms IT arbetar med miljö och hållbarhet genom sina tjänster som hjälper privatpersoner att 

minska sin konsumtion och klimatavtryck. Det globala hållbarhetsmål som är viktigast för verk-

samheten är mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. 

Förflyttningar inom miljö och hållbarhet mäts genom uppföljning av verksamhetens inköp och 

bokföring av dem med FN:s COICOP-artiklar. Statistik från SCB används för att beräkna inköpens 

koldioxidavtryck och förbättringar av inköp syns i statistiken med minskat koldioxid avtryck.  
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Utbildningsförvaltningen Göteborgs Stad

Utbildningsförvaltningen arbetar med miljö och hållbarhet genom de planer och strategier som 

finns uppsatta för Göteborgs Stad. Det är Göteborgs Stads Miljöförvaltning som ansvarar för 

kommunens sammanhållna fokus på de svenska miljömålen och de globala hållbarhetsmålen. 

För Utbildningsförvaltningen är mål 4 God utbildning, med syftet att säkerställa en inkluderande 

och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla, särskilt viktigt. 

Förflyttningar inom miljö och hållbarhet mäts regelbundet genom stadens krav på uppfölj-

ning av program och via verksamhetens arbete med miljöledningssystem. Studentprojekten 

har bidragit till att verksamheten förflyttat sig framåt i sitt arbete med kemikaliska produkter 

och det ovanbeskrivna projektet har lett till fortsatta åtgärder. Gällande kemikaliehantering har 

studentprojekten haft en stor påverkan (4) och totalt sett har samarbetet med Miljöbron haft 

en måttlig (3) påverkan på verksamhetens hållbarhetsarbete.

 
Älvstranden utveckling

Älvstranden utvecklingsuppdrag och kärnprocess är hållbar stadsutveckling och bolagets  

affärsplan inkluderar högt uppsatta hållbarhetsmål. Bolaget är en del av Göteborgs stad och 

styrs även av kommunens hållbarhetsmål. Arbetet med utvecklingen av en hållbar stadsutveck-

ling påverkar flera av de svenska miljömålen, men framförallt God bebyggd miljö, och alla globala 

hållbarhetsmål, men särskilt mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 11 Hållbara städer och samhällen, 

mål 13 Bekämpa klimatförändringarna och mål 17 Genomförande och globalt partnerskap. 

Förflyttningar inom miljö och hållbarhet mäts inom olika sektioner. Gällande stadsutveck-

lingsarbetet används Citylab-metoden, vilken är en certifiering för hållbar stadsutveckling 

som inkluderar planering, genomförande och uppföljning. Genomförandet av verksamhetens 

kommunala hållbarhetsuppdrag rapporteras till Göteborgs stad och bolagets eget uppfölj-

ningsarbete samt utveckling av affärsplanen sker ständigt. Verksamheten är en del av en större 

koncern och bidrar till dess årliga hållbarhetsrapport. Resultatet från alla sektioner synliggör 

hur verksamhetens hållbarhetsarbete bör utvecklas.

Studentprojekten har hjälpt verksamheten att se hela problembilden och bekräftade hypo-

teser som redan fanns. Ovanbeskrivet projekt har belyst fastighetsägarens roll och påverkan på 

hållbar citylogistik samt fyllt kunskapsluckorna om detta som funnits hos aktörerna. Projektet 

har lett till vidareutveckling av arbete med citylogistiklösningar och i dialoger med andra aktörer. 

Samarbetet med Miljöbron utgör en väldigt liten del av verksamhetens totala hållbarhetsarbete 

och dess betydelse har därmed varit relativt liten (2).  Även om samarbetet inte är avgörande 

för miljö- och hållbarhetsarbetet prioriteras och värnas det eftersom det anses viktigt för bola-

get samt studenterna.

Studentprojekten har bidragit med mycket värdefull input för utvecklingen av tjänsten Last 

Planet och Broms IT anser att de unga är framtidens hopp. Det ovanbeskrivna projektet har lett 

till vidare aktiviteter och nu arbetar den femte studentgruppen med att utveckla Last Planet. 

Samarbetet med Miljöbron har haft en mycket stor påverkan (5) på verksamhetens håll-

barhetsarbete. Studenternas arbete har medfört att Last Planet kunnat utvecklas med hjälp av 

många kreativa hjärnor.



61

Rapport – Miljöbrons bidrag till Sveriges miljömål och Agenda 2030 

Göteborgsregionens kommunalförbund, GR

På GR:s avdelning Miljö och samhällsbyggnad arbetar 20 anställda uteslutande med miljö klimat 

och hållbarhet. De globala hållbarhetsmål och nationella miljömål som är viktigast för den del av 

verksamheten där ovanbeskrivet projekt genomfördes är nationella etappmål om exempelvis 

minskat matsvinn och ökad resurshushållning i livsmedelskedjan samt mål 12 Hållbar konsum

tion och produktion. 

Mätningar av miljö- och hållbarhetsförflyttningar beror på hur verksamhetens projekt är 

uppbyggda. Mätningen kan exempelvis utgå från den regionala avfallsplanen och då sker en 

bedömning av hur nära regionens kommuner är att uppfylla dess mål. 

Ovanbeskrivet studentprojekt gav GR bra utgångsmaterial för att arbeta vidare med frågan, 

vilket också har skett.  Samarbetet med Miljöbron uppskattas av GR och eftersom de redan 

fokuserar mycket på miljö och hållbarhet har studentprojektens betydelse för hållbarhetsarbe-

tet varit liten.

 
Innovatum

Innovatum arbetar med miljö och hållbarhet genom sitt grunduppdrag som genomsyras av 

att vara drivande i omställningen till ett hållbart samhälle. De globala hållbarhetsmål som är 

viktigast för Innovatum är mål 7 Hållbar energi för alla, mål 9 Hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 

och mål 14 Hav och marina resurser. Innovatum arbetar främst med dessa fokusområden som 

Agenda 2030-delegationen identifierat för Sverige: En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi, Ett 

starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller, Hållbara och hälsosamma livsmedel samt Stärkt 

kunskap och innovation. 

Förflyttningar inom miljö och hållbarhet mäts i varje enskilt projekt, via specifika kriterier som 

ska uppfyllas. Större projekt och satsningar har även en extern utredare som följer och gran-

skar verksamhetens insatser och långsiktiga effekter. Emellanåt genomförs även mognads-ana-

lyser för att se hur acceptansen och kunskapen bidragit till förändrade beslut på exempelvis 

kommunal nivå. 

Studentprojekten har grundats i reella behov med tydliga behovsägare inom arbetslivet, där 

Innovatum agerat facilitator och möjliggörare. Innovatum gör inget för egen räkning och således 

ges lärdomar och värden från projekten till de som är parter. Det ovanbeskrivna projektet har 

lett till fortsatta aktiviteter eftersom Innovatum alltid försöker bygga vidare på skapade resultat 

för att maximera nyttogörandet. Samarbetet med Miljöbron har haft en liten (2 av skalan 1–5) 

betydelse för verksamhetens hållbarhetsarbete, men är ett välkommet inslag till verksamheten.
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Envac

Envac arbetar med miljö och hållbarhet genom deras sopsug som är en miljötekniska produkt, 

vilken bidrar med stor miljönytta I form av exempelvis minskad tung trafik. Verksamheten är 

ISO certifierade inom miljö och kvalité, vilket syftar till att förbättra verksamhetens system ur 

hållbarhets synpunkt och även ställer krav på medarbetarnas arbetsmetoder. 

De globala hållbarhetsmål som är viktigast för Envac är mål 3 Hälsa och välbefinnande,  

mål 7 Hållbar energi för alla, mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11 Hållbara 

städer och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, och mål 13 Bekämpa klimatför

ändringarna. Förflyttningar inom miljö och hållbarhet mäts via miljöledningssystemet ISO 14001 

inom miljö och hållbarhet. 

Studentprojekten har lett till att verksamheten ändrat inriktning internt och ökat fokus på 

nöjdaste användarna och att leverera bästa miljönytta till lägsta driftkostnad. Det ovanbeskrivna 

projektet har medfört fortsatta åtgärder och aktiviteter. Samarbetet med Miljöbron har haft en 

stor och växande påverkan (4) på verksamhetens hållbarhetsarbete.

Ale kommun

Ale kommun arbetar med miljö och hållbarhet genom att utgå från Agenda 2030 i kommunens 

arbete. De globala hållbarhetsmål som är viktigast för Ale kommun är mål 3 God hälsa och 

välbefinnande, mål 4 God utbildning, mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 11 

Hållbara städer och samhällen, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna och mål 17 Genomförande 

och globalt partnerskap.

Mätningar av förflyttningar inom miljö och hållbarhet är under översyn och ska gå mot tillits-

baserad ledning och mer kvalitativa resultat erhållas. Det ovanbeskrivna projektet har inte lett 

till vidare åtgärder och verksamheten har inte gjort mycket mer i frågan.
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8. Slutsatser

Miljöbrons verksamhet under de senaste 10 åren har haft en tydligt bidragande roll i Sveri-

ges arbete för att uppnå Agenda 2030 och i synnerhet dess ekologiska dimension genom de 

svenska miljömålen. Gällande Sveriges nationella miljömål har i stort sett alla miljömål berörts, 

alla studentprojekt (494 av 500 projekt) under tidsperioden har kopplats till minst ett mål och 

majoriteten har kopplats till flera. De projekt som inte berört de svenska miljömålen har istället 

bidragit till den sociala och ekonomiska aspekten av hållbarhet. 

I överensstämmelse med tidiga antaganden är de svenska miljömål som majoriteten av projek-

ten har berört är:

• Begränsad klimatpåverkan

• Övergripande

• God bebyggd miljö

• Giftfri miljö

Begränsad klimatpåverkan har berörts av projekt med ämnesområden som energi, transport/

logistik, återbruk och återvinning samt miljöledning. Uppdragsgivarna har främst varit inom 

branscherna “Annan offentlig/privat service”, “Bygg/fastighet”, “Utbildning” och “Energi”. 

Övergripande miljömål har berörts av projekt med ämnesområden som miljöledning, livscy-

kelanalys och marknadsföring. Uppdragsgivarna har främst varit inom branscherna “Annan 

offentlig/privat service”, “Utbildning” och “Information/kommunikation”. Övergripande kategorin 

innehåller en fjärdedel av alla projekt.

God bebyggd miljö har berörts av projekt med ämnesområden som samhällsplanering, avfalls-

hantering, återbruk, byggnader och resursanvändning. Uppdragsgivarna har främst varit inom 

branscherna “Bygg/fastighet”, “Avfall/återvinning” och “Civilsamhället”. 

Giftfri miljö har berörts av projekt med ämnesområden som kemikaliehantering, kemikaliein-

ventering, avfallshantering, kemikalieutsläpp och informationsspridning. Uppdragsgivarna har 

främst varit inom branscherna “Bygg/fastighet”, “Utbildning” och “Information/kommunikation”.

En trend som kan ses efter 2015 är att projekten och dess ämnen beror till stor del av de bran-

scher och uppdragsgivare Miljöbron samverkar. Satsningen på projektet Re:Challenge under 

åren 2017–2019 har också varit trendbrytande.

Miljöbrons projekt har till någon mån berört samtliga av de globala hållbarhetsmålen. Störst 

andel projekten har kopplats till ett mål och minst andel har kopplats till tre mål eller fler. De 

mål som berört mest är:

• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

• Mål 11 Hållbara städer och samhällen 

• Mål 7 Hållbar energi för alla
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Mål 12 är det mål som projekten berörts mest. Projekten har ofta behandlat avfallshantering, 

kemikaliehantering, miljöledning och produktutveckling. Samtliga branscher är kopplade till mål 

12 förutom “Energi”, “Transport/logistik” och “Finans/försäkring”. 

Mål 11 är kopplat till projekt som berör samhällsplanering och hållbara transporter, vilket till 

stor del beror på att Miljöbron jobbar med många kommuner och stadsdelsförvaltningar. De 

branscher som detta mål kan hittas mest i är offentliga verksamheter såsom “Bygg/fastighet”, 

“Annan (offentlig/privat) service”, “Avfall/återvinning”. 

Mål 7 är kopplade till projekt som handlar om hållbar energi, hållbara bränslen, projekt för 

energiverksamheter, eller som i 2013 när den kopplades till en praktikkurs för energiingenjörer. 

Detta mål är främst kopplat till verksamheter inom branschen “Energi”.  

Av de globala hållbarhetsmål som berördes minst har de flesta kopplats till referat av kvällsföre-

läsningar för en lärandeplattform. Dessa föreläsningar har bidragit till att Agenda 2030 mål med 

social dimension berörts. 

Det framgår tydligt att Miljöbrons projekt berör många olika typer av miljöer i Sverige och att 

miljöfokuset är brett. Många av Miljöbrons projekt har därmed varit lättare att koppla till de 

globala hållbarhetsmålen än de svenska miljömålen. Anledningen till att svårigheterna att kopp-

la svenska miljömål till många av projekten är att miljömålen är specifika till olika naturtyper i 

Sverige och miljökvalitén inom respektive område. Istället för att fokusera på att bevara enskilda 

naturtyper har Miljöbrons arbetet för att uppnå ekologisk hållbarhet skett genom att minska ut-

släpp av växthusgaser, kemikalier, miljögifter från städer, produktion, konsumtion och samtidigt 

organisera samhället och verksamheter på ett sätt som möjliggör detta. 

Samhällsutveckling och internt hållbarhetsarbete hos verksamheter har varit fokusområden, 

med tydliga kopplingar till Agenda 2030s mål 11 Hållbara städer och samhällen samt mål 12 

Hållbar konsumtion och produktion, men det finns ingen motsvarighet till dessa mål inom Sve-

riges miljömål. En slutsats är att Miljöbron planerar och genomför projekt som hanterar alla 

tre dimensionerna av hållbarhet och inte bara ekologisk vilket var Miljöbrons primära fokus vid 

organisationens etablering 1997. 

Uppdragsgivarna till de analyserade projekten har framförallt kommit från fyra branscher: 

annan offentlig/privat service, bygg/fastighet, utbildning samt energi. Verksamhetsstorleken har 

främst varit ”Liten” (1–50 anställda), följt av ”Stor” (250 eller fler anställda) och ”Mellan” (50–249 

anställda. De flesta organisationerna inom den privata sektorn samt inom den tredje sektorn 

var små, medan de i den offentliga sektorn var stora. 

Det går att göra försiktiga slutsatser att Miljöbron i lika stor grad arbetat med offentlig sektor 

som privatsektor, och att offentliga bolag även haft en stor del av projekten. Ideella organisatio-

ner samt övriga ekonomiska föreningar, stiftelser och nätverk har även funnits representerade 

men i en lägre grad. De fyra mest förekommande branscherna har alla kopplats till de fyra 

dominerande svenska miljömålskategorierna och de globala målen 7, 11 och 12. Det tidiga 

antagandet att de minst förekommande branscherna skulle vara “Jordbruk/skog/fiske”, “Kultur/
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fritid” och “Vård/omsorg” var till stor del rätt. Den minst förekommande branschen under perio-

den var “Finans/försäkring”.

Gällande könsfördelning har majoriteten av projekten, 66 procent, under tidsperioden haft 

kvinnliga studenter (523) medan 34 procent av studenter har varit män (274) vilket stämde in på 

tidiga antaganden i analysskedet. Detta är i paritet med könsfördelningen på en del av de mest 

förekommande utbildningarna i projekten, framför allt miljövetenskapliga program. Det enda 

året som könsfördelningen var nästan jämnt var år 2013, vilket kan vara på grund av alla projekt 

kopplade till energipraktikkursen på Chalmers tekniska högskola som gick det året. Förutom 

detta så har könsfördelningen ingen specifik koppling till projektens ämne, verksam heternas 

branschfördelning, de svenska miljömålen eller de globala hållbarhetsmålen. 

På en mikronivå har Miljöbrons projekt stor påverkan på enskilda aktörer inom privat, offentlig, 

ideell och övrig sektor. Projekten bidrar till verksamheternas hållbarhetsarbete, vilket också 

innefattar en generellt ökad transparens i deras miljö-och hållbarhetsarbete samt bidrar till en 

mer innovativ och cirkulär produktutveckling och produkttillverkning. Miljöbrons projekt bidrar 

till att aktörerna gör förändringar för att bli mer hållbara, vilket långsiktigt gynnar dem men även 

övriga samhället, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Genom studentprojekten får verksam-

heternas större kunskap om hållbarhet och kan genomföra ett systematiskt hållbarhetsarbete.

Många verksamheter fortsätter att utveckla sitt hållbarhetsarbete efter studentprojekten, 

den främsta markören att organisationerna återkommit i studentprojekt under längre perioder. 

Studentprojekten är även ett sätt för verksamheter att göra nyrekryteringar av studenter med 

akademiska kunskaper inom hållbarhetsfrågor, vilket är viktigt ur ett kompetensförsörjningsper-

spektiv, både för det individuella företaget men även samhället i stort. Som del av analysun-

derlaget har Miljöbrons årsberättelser studerats där nöjdhet och konkreta nyttor belyses och 

sammanfattas.

Studenterna har under åren svarat att projekten medfört nyttor såsom:

• Praktisk erfarenhet av akademiska kunskaper inom hållbarhetsområdet

• Stärkt CV samt viktiga kontakter och referenser 

• Anställningsmöjligheter

• Kunskap om att arbete i egna projekt och strukturera dessa

Uppdragsgivarna har genom året ansett att:

• Projekten medför stora nyttor

• De haft stor nöjdhet av samarbetet med Miljöbron

• De har fått en mer positiv syn på akademins samarbetsförmåga med näringslivet

• Miljöbron haft stor betydelse för deras påbörjande/utveckling av hållbarhetsarbetet

Ur ett makroperspektiv har Miljöbrons projekt och samverkanspartners en viktig roll som ut-

förare i praktiken av Sveriges och FN:s hållbarhetsåtaganden. De förmedlar en tjänst som bidrar 

till miljöarbetets slutled, där de faktiska tillämpningarna av målen sker. Miljöbron har fyllt en 

betydande funktion som ledande organisation för förmedling av studentprojekt inom hållbar-

het, samt att bidra till kompetensförsörjningen genom att studenterna knutit kontakter med 

framtida arbetsgivare. 

Sedan Miljöbron skapades 1997 har de samarbetat med 1 900 företag, 5 300 studenter 
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genom 2 700 projekt. Miljöbron har även bidragit till att utveckla ett nätverk för aktörer som ar-

betar med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) inom Västra Götalandsregionen. 

I detta nätverk har Miljöbrons haft en primär roll som anordnare av studentprojekt och fyllt en 

viktig funktion i hållbarhetsarbetet inom regionen. 

Miljöbron har genom åren förmedlat stor kunskap om hållbar utveckling genom student-

projekten och eftersom de samarbetat med uppdragsgivare inom många olika branscher och 

sektorer har spridningen förstorats. Det nära samarbetet med offentlig sektor som Miljöbron 

haft och projektens stora fokus på det globala hållbarhetsmålet 11: Hållbara städer och samhäll

en har med stor sannolikhet bidragit till att samhällena i Västra Götalandsregionen blivit mer 

hållbara, precis som målet anger.  

Foto: David Sjöqvist
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9. Lärdomar

En styrka som Miljöbron har är att de hittat en nisch med återkommande uppdrag inom Miljö-

ledningssystem, informations- och kommunikationsarbete, utbildning och kemikaliehantering.  

Det syns även att Miljöbron arbetar med lämpliga målgrupper. Eftersom samtliga projekt i 

rapporten kopplats till Agenda 2030, framgår det att Miljöbron genomför det de utger sig för att 

göra, vilket är att hjälpa aktörer i näringslivet att utvecklas på ett hållbart sätt samt ge studenter 

praktisk erfarenhet av hållbarhetsarbete. 

Det är enbart ett fåtal av projekten i urvalet som inte berört något av Sveriges miljömål 

och även detta visar att Miljöbron filtrerar projekt och enbart genomför sådana som bidrar till 

förbättrat miljöarbete. Rapporten har påvisat att det har skett ett systematiskt arbete med ett 

par miljömål, vilket resulterat i att Miljöbron haft ett stort bidragande för att just dessa mål ska 

uppfyllas. Det faktum att Miljöbron under de senaste tio åren arbetat med samtliga globala håll-

barhetsmål trots att de haft få samarbeten med andra länder ger en tydlig indikation att Agenda 

2030 angår alla länder och att alla aktörer, stora som små, kan bidra. 

Ytterligare styrkor är att Miljöbron hanterar många typer av mål samt frågor och därför är en 

lämplig partner för de flesta organisationer. Baserat på rapportens resultat är det tydligt att 

Miljöbron uppfyller sitt mål med att arbeta med små företag och baserat på sektorfördelningen 

för tre år går det att göra försiktiga slutsatser att de även arbetar mest med företag, vilket är 

målsättningen enligt Miljöbrons stadgar. 

Många projekt har generellt haft ett brett miljöfokus och inte koncentrerat sig på specifika 

naturtyper, vilket de flesta svenska miljömål gör och därmed har antal berörda miljömål som 

träffats begränsats. Miljöbron har säte i Göteborgsregionen som präglas av närheten till sjöar, 

hav, kust och skärgård. Av denna anledning är det förvånande att inte fler projekt kopplats till 

de svenska miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård 

samt det globala hållbarhetsmålet Hav och marina resurser. Miljöbron har stor potential att sam-

arbeta med uppdragsgivare som är verksamma inom dessa områden. 

Gällande de globala hållbarhetsmålen har flest projekt fokuserat på samhällets miljöpåverkan, 

produktion och konsumtion samt interna miljöförbättringar hos företag, vilket går att koppla till 

ett fåtal mål. Utfallet från denna analys visar att Miljöbron haft minst antal projekt som kunnat 

kopplas till mål som främst berör social hållbarhet, vilka är: mål 1 Ingen fattigdom, mål 4 God 

utbildning för alla, mål 5 Jämställdhet, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 16 Fredliga och inkluderande 

samhällen samt mål 17 Genomförande och globalt partnerskap. Om Miljöbrons verksamhet foku-

serade på att arbeta med fler projekt inom social hållbarhet skulle de bidra till att uppfyllandet 

av fler globala hållbarhetsmål från Agenda 2030. 



68

Rapport – Miljöbrons bidrag till Sveriges miljömål och Agenda 2030 

10. Rekommendationer 

Denna rapport har identifierat flera lärdomar för Miljöbrons egen verksamhet men även för 

omvärlden.

Miljöbron kan agera som en ledstjärna för andra organisationer i det systematiska arbetet med 

miljömål och Agenda 2030. 

För att kunna bidra till uppfyllandet av fler svenska miljömål och globala hållbarhetsmål behöver 

Miljöbron och liknande verksamheter på ett aktivt sätt försöka genomföra projekt med kopp-

lingar till dessa mål. Det kan ske genom att redan vid utformningen av projekten, utreda vilket/

vilka mål som kommer beröras, för att kunna göra justeringar så att fler mål inkluderas. Detta 

kan även vara ett sätt att tydligt förmedla till uppdragsgivarna vilken påverkan deras samarbete 

har för Sveriges miljöarbete och hållbar utveckling i samhället. Rapporten visar att samarbets-

partners definierar vilka mål som berörs och branscherna som uppdragsgivarna är verksamma 

inom har en betydande roll. 

Miljöbron behöver därmed vara aktiva i valet av samarbetspartners. För att framöver kunna 

beröra de mål som det funnits få av, exempelvis Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och 

vattendrag, Levande skogar samt globala hållbarhetsmål med social inriktning, krävs samarbeten 

med fler branscher som kopplas till dessa mål. Kommuner gör generellt sett flera insatser för 

att stärka den sociala hållbarheten i samhället, så potential finns till fler kommunala samarbe-

ten inom ämnesområdet. 

Gällande verksamhetsstorlek bör Miljöbron aktivt tänka runt vikten av att arbeta med alla stor-

lekar av organisationer. Här finns det stor potential att utveckla samarbetet med mellanstora 

företag, som generellt är underrepresenterade i analysmaterialet. Miljöbron primära syfte är 

att samarbeta med företag, men ur ett kompetensförsörjningsperspektiv har även samarbeten 

med offentlig sektor en central roll, då dessa verksamheter i många fall har större kapacitet och 

garanti att kunna ge studenter en första anställning. Likväl är det viktigt att göra avvägningar 

mellan hur mycket ett projekt bidrar till hållbarhet och de möjligheter samt behov det finns av 

att anställa studenter. 

Ytterligare en aspekt som Miljöbron och andra verksamheter kan arbeta mer med är barn-

perspektivet. Barnkonventionen är svensk lag sedan 1 januari 2020 och den medför ett syn-

liggörande av barns rättigheter, skapar en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt inom all 

offentlig verksamhet där rättigheterna ses från ett helhetsperspektiv. För att bidra till att barn 

behandlas lika, har rätt att gå i skolan och få vara delaktiga i beslut som rör dem skulle Miljö-

brons projekt kunna fokusera mer på dem globala hållbarhetsmål som fokuserar särskilt på 

barn, exempelvis mål 4, mål 5, mål 8 och mål 16, samt säkerställa att barnens perspektiv lyfts i 

samhällsutvecklingsprojekt.
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