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VISION 

Vi är den ledande aktören för det värdeskapande mötet mellan studenter, samhälle 

och en hållbar framtid.  

 

VERKSAMHETSIDE 

Miljöbron skapar möten mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta projekt mellan 

studenter och arbetsgivare. Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt och ska vara 

väldefinierade och tidsbegränsade. Miljöbron ger studenter kontakter, arbetslivserfarenhet och 

möjlighet till att omsätta sina kunskaper i praktiken. Samtidigt får näringslivet hjälp i sitt arbete med 

miljö och hållbar utveckling, tillgång till akutell kunskap och kontakt med potentiella arbetstagare. 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

Miljöbrons verksamhet är etablerad i Västra Götaland med huvudkontor i Göteborg. Lokalkontor 

finns även i Trollhättan och Borås. Under 2018 ska organisationen verka för att Miljöbrons unika 

koncept slår väl ut och ger mätbara resultat i regionen.  

Miljöbron i Västra Götaland ska genom sin verksamhet medverka till att skapa en hållbar utveckling. 

Genom att vara en länk till universitetet/högskolan ska Miljöbron verka för att föra ut kunskap och 

kompetens till företag, organisationer, kommuner och myndigheter och därmed bidra till deras 

arbete med miljö och hållbar utveckling. Miljöbron ska samtidigt arbeta för att bevara och utveckla 

samarbetet med Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst samt Högskolan 

i Borås. Dessutom ska samverkan med studenter vid övriga högskolor och universitet välkomnas. 

Miljöbron ska hjälpa universiteten/högskolorna i regionen att föra ut akademins kunskaper i samhället 

och samtidigt ska kontakten mellan högskola/universitet och näringsliv främjas och det ömsesidiga 

förtroendet öka. 

Miljöbron ska arbeta aktivt för att vara det självklara valet för företag, organisationer, myndigheter 

och kommuner att vända sig när de vill påbörja eller vidareutveckla sitt arbete med miljö och hållbar 

utveckling.  
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DETALJERADE MÅL  

Projekt 

Minst 120 projekt (uppdrag, kursprojekt, examensarbete) ska genomföras varav minst 

 75 projekt ska genomföras i Göteborgsregionen 

 20 projekt ska genomföras i Fyrbodal 

 20 projekt ska genomföras i Sjuhärad 

 5 projekt ska genomföras i Skaraborg 

 

Studenter 

Minst 320 unika studenter1 ska ha deltagit i Miljöbroprojekt, varav minst 

 140 studenter ska komma från Göteborgs universitet 

 60 studenter ska komma från Chalmers tekniska högskola 

 40 studenter ska komma från Högskolan i Borås 

 50 studenter ska komma från Högskolan Väst 

Minst 80 % av studenterna ska ha besvarat Miljöbrons projektutvärdering. Minst 80 % av inkomna 

utvärderingar ska visa att studenterna rekommenderar andra studenter att utföra ett projekt via Miljöbron. 

 

Företag 

Minst 110 företag ska ha deltagit i Miljöbroprojekt, varav minst 

 65 företag i Göteborgsregionen 

 20 företag i Fyrbodal 

 20 företag i Sjuhärad 

 5 företag i Skaraborg 

Minst 80 % av företagen ska ha besvarat Miljöbrons projektutvärdering. Minst 80 % av inkomna 

utvärderingar ska visa att företagen rekommenderar andra företag att ta hjälp av Miljöbron. 

                                                
1 Studenter från de namngivna högskolorna/universitetet uppgår till 310 stycken. Resterande studenter kan 

komma från något av dessa lärosäten eller från andra lärosäten i Sverige.  
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GENOMFÖRANDE 

De konkreta arbetsmetoder som Miljöbron använder för att lyckas nå målen för antal projekt, 

studenter och uppdragsgivare är: 

 Rådgivning, behovsanalys och trendscanning tillsammans med organisationer för att skapa 

projekt som kan genomföras av studenter på universitet/högskola 

 Öka attraktionen för studenter att göra projekt via Miljöbron genom att erbjuda bra projekt 

grundade i studenters behov och intresse  

 En kvalitetssäkrad arbetsprocess med formulering, rekrytering, coachning och uppföljning 

 Att marknadsföra och sprida Miljöbrons koncept 

 Att skapa mötesplatser och medverka i nätverk i regionen 

 Sätta och följa upp internt satta mål för att effektivisera och utveckla verksamheten  
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BUDGET 

Kostnadsslag 2018 

Personalkostnader 2 610 000 

Resor 72 000 

Lokal 162 000 

Övrig kommunikation 72 000 

Marknadsföring 66 000 

Externt köpta tjänster 100 000 

Övrigt 260 000 

SUMMA 3 342 000 

 

 


