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Med stor glädje lägger vi Miljöbrons tolfte år 
bakom oss. Verksamheten utvecklas fortsatt 
mycket positivt - fler studenter, fler företag 

och organisationer ger och tar projekt genom Miljö-
bron. Dessutom ser vi att allt fler utbildningsprogram 
vill nå utanför högskolan/universitetet genom att ta 
hjälp av Miljöbron. Detta gör vi med fortsatt mycket 
hög kvalitet, vilket är centralt för Miljöbrons arbete.

Inför 2010 ser vi också 
ett fortsatt ökande intresse för 
Miljöbron och värdet av verk-
samheten genom att anslagen 
förstärks och ger möjligheter 
att utveckla Miljöbron. Vi kan 
stärka insatserna i Göteborg 
och Fyrbodal samt öka insat-
serna i Skaraborg och Sjuhärad. 

Arbetet i Skaraborg och Sjuhärad har under 
året skapat möjligheter till mer fasta samarbeten och 
vi ser under 2010 ökande möjligheter för fler aktivi-
teter till studenternas och företagens bästa. Här har 
vi fått möjligheter genom stöd från några av de lokalt 
verksamma Sparbanksstiftelserna. Vi arbetar för, och 
ser positivt på möjligheterna, att under 2010 även få 
konkreta samarbeten med högskoleledningarna och 
kommunalförbunden. 

Samarbetet med Västra Götalandsregionen och 
Göteborgs universitet, som följt oss från start, fortsät-
ter på ett mycket bra sätt. Studenterna från Göteborgs 
universitet är mycket aktiva runt om i regionen. Även 
Chalmers medverkar på ett förtjänstfullt sätt till 
Miljöbrons verksamhet och vi ser ett fortsatt ökande 
intresse från ingenjörsstudenterna att delta i miljöre-
laterade projekt.

I Fyrbodal har vi under året säkerställt samar-
betet med Innovatum ytterligare och med ett mycket 
betydelsefullt stöd från kommunalförbundet kan vi 
fortsätta utvecklingen under 2010. Här ser vi också en 
hel del företag som intresserar sig för att både ta emot 
studenter samt stödja verksamheten. Samarbetet med 
Högskolan Väst har stärkts och från och med 2010 

finns vi även på plats på högskolan en dag i veckan. 
 Jag vill här ge en alldeles särskild eloge till våra 
medarbetare som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, 
med mycket begränsade medel, åstadkommer stor-
dåd. Detta med ett stort engagemang som bara kan 
beundras. 
 Det är en ära att få möjlighet att vara ordföran-
de för Miljöbron och få delta i, men framförallt följa, 

den fortsatta utvecklingen. 
Styrelsen har startat ett arbete 
för att se vart Miljöbron skall 
”gå” framöver. Tanken med vi-
sionsarbetet är att försöka finna 
formerna för den nuvarande 
verksamhetens krav men också 
för att möta utvecklingen i re-

gionen och se på möjligheten att sprida Miljöbron till 
andra regioner i framtiden.

Medias debatt fortgår vad gäller miljöfrågor av 
alla de slag, kanske framförallt de klimatpåverkande, 
vilket ligger väl i linje vad vi noterat sedan en tid 
tillbaka. Fler och fler vänder sig till Miljöbron för att 
komma igång med sitt miljöarbete, inte minst för att 
kunderna kräver det. Debatten synes ha övergått i en 
mer praktiskt inriktad dialog om lösningar av olika 
slag, men också om att vara uthållig med etablerade 
uppföljningssystem. Här kommer många av de pro-
jekt in som Miljöbron förmedlar. Jag är övertygad om 
att debatten och intresset kommer att leva vidare och 
övergå till konkreta åtgärder. 

Jag vill uppmana alla som känner för Miljöbron 
att hjälpa oss som ambassadörer och sprida känne-
dom om Miljöbron till så många som möjligt. Jag vet 
att det finns ett stort intresse på många håll att arbeta 
med dessa frågor och få tillgång till aktuell kompe-
tens, både för att starta arbetet med miljöfrågor men 
också för att utveckla processer och metoder.

Med bästa Miljöbrohälsningar
Peter Gaestadius, Ordförande
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         Jag vet att det finns ett stort 
 intresse på många håll att  
arbeta med dessa frågor och få till-
gång till aktuell kompetens”” 



Miljöbron startades som ett projekt våren 1997 av 
Teknikbrostiftelsen, SAF, Göteborgs universitet, 
Aspen Petroleum AB samt Ecoplan AB. Förebilden 
var VM-akademin som pågick i samband med VM 
i friidrott 1995 då studenter hjälpte turister genom 
att svara på enkla frågor om Sverige och Göteborg. 
Sedan starten har Miljöbron haft en styrgrupp 
bestående av representanter från Göteborgs univer-
sitet, Chalmers, Svenskt Näringsliv samt det lokala 
näringslivet. När styrgruppen 1998 bestämde att 
Miljöbron i fortsättningen skulle drivas som en ideell 
förening, där studenter, högskola och representanter 
från näringslivet är medlemmar, övergick styrgrup-
pen till att bilda Miljöbrons första styrelse.
 Miljöbron har i dagsläget verksamhet i Väs-
tra Götaland med huvudkontor i Göteborg samt 
ett lokalkontor i Fyrbodal. Under 2009 utökades 
verksamheten i regionens övriga delar, Skaraborg 
och Sjuhärad och detta arbete sköttes från Miljöbrons 
huvudkontor. Verksamheten finansieras av högskolor, 
näringsliv, kommunala och regionala medel.

Miljöbron

Miljöbrons verksamhetsidé
Miljöbron skapar kontakter mellan högskola och 
samhälle genom att förmedla konkreta projekt mel-
lan studenter och arbetsgivare. Arbetsuppgifterna har 
miljö och hållbar utveckling gemensamt och ska vara 
väldefinierade och tidsbegränsade. Miljöbron ger stu-
denter kontakter, arbetslivserfarenhet och möjlighet 
till att omsätta sina kunskaper i praktiken. Samtidigt 
får arbetsgivare hjälp i sitt arbete med miljö och håll-
bar utveckling, tillgång till fräsch kunskap och kon-
takt med potentiella arbetstagare.

Organisation
Miljöbrons organisation består av styrelse, verksam-
hetsledare och referensgrupper. Styrelsen är arbets-
givare och föreningens verkställande ledning. Den 
ansvarar för verksamhetens riktlinjer och verkar som 
ambassadör för Miljöbron. Styrelsen består av rep-
resentanter från näringslivet samt universiteten och 
högskolorna i regionen.
 Verksamhetsledarna ansvarar för den lokala 
verksamheten och genomför arbetet med stöd av en 
referensgrupp. Referensgruppen är en lokal men-
torsgrupp för verksamhetsledarna att samråda med. 
Medlemmarna i referensgruppen fungerar även som 
ambassadörer för Miljöbrons verksamhet och varje 
referensgrupp finns representerad i styrelsen.

   Styrelse

Styrelseordförande:
Peter Gaestadius  Svenskt Näringsliv

Ledamöter:
Kent Andersson Innovatum teknikpark

Susanna Hambeson Volvo Logistics

Frida Levin Studerande, Göteborgs universitet

Patric Lundin Delphi & Co

Lars Peterson Pkvadrat HB

Anna-Maria Sandberg Studerande, Chalmers

Göran Wallin Göteborgs universitet

   Referensgrupper

Göteborg:
Johan Alte Veidekke Entreprenad AB, Region Väst

Sara Augustsson Studerande, Göteborgs universitet

David Backelin Koucky & Partners Miljökonsulter

Jonna Bjuhr Göteborgs miljövetenskapliga centrum

Staffan Bolminger Älvstranden Utveckling AB

Monica Börjesson Göteborgs universitet

Nadia Kretschmann  Göteborg Stad, Miljöförvaltningen 

Jörgen Kyle Göteborgs universitet

Patric Lundin Delphi & Co

Niklas Wennberg  Ambiens

Fyrbodal:
Kent Andersson Innovatum teknikpark

Åke Andersson Trollhättan Energi

Irene Bernhard Högskolan Väst 

Roger Fredriksson  Kommunal energirådgivare Dalsland 

Agneta Johansson Munkedals kommun

Li Lejerstedt Högskolan Väst

Ros-Marie Sandstedt Trollhättans Stad

Lena Skarsjö  Networking Companies 

Roger Stenström  Kommunal energirådgivare Bohuslän

Maria Svedäng Högskolan Väst  

Anna Westbeck  Uddevalla kommun 
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Maria Rydberg
Verksamhetsledare 
Skaraborg och Sjuhärad
sedan våren 2009. 
Magisterexamen i 
miljövetenskap med  
inriktning kemi.

Anna Jonson Sahlberg
Verksamhetsledare Fyrbodal
sedan våren 2009. 
Magisterexamen i miljöveten-
skap med naturvetenskaplig 
inriktning. Torunn Renhammar

Verksamhetsledare Göteborg
sedan hösten 2007.
Magisterexamen i miljö-
vetenskap och företags-
ekonomi.

Malin Planander 
Verksamhetsledare Göte-
borg sedan våren 2006. 
Civilingenjörsexamen i 
ekosystemteknik. 
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VerksaMhetsberättelse

Det har varit ett händelserikt år med nysatsning mot 
Skaraborg och Sjuhärad samt nyrekrytering till verk-
samheten i Fyrbodal. Året har inneburit fler studenter, 
företag och projekt än någonsin tidigare. Ökade informa-
tionsinsatser gentemot både studenter och företag har gett 
resultat. I slutet av året anordnades ett mycket uppskattat 
mingel där företag, studenter och andra intressenter 
hade möjlighet att träffas och knyta kontakter. 

Utveckling av verksamheten
I början av året rekryterades en ny verksamhetsledare 
till Fyrbodal. Tjänsten tillsattes första mars och där-
efter har verksamheten fortsatt att utvecklas i positiv 
riktning. Under året har vissa förändringar gjorts i 
verksamheten för att fokusera på de projekt som har 
en tydlig anknytning till miljö och hållbar utveckling. 
Betydande och lyckosamma insatser har gjorts för att
stabilisera den ekonomiska situationen. 

Satsningar för att etablera Miljöbrons verksamhet i 
Skaraborg och Sjuhärad har påbörjats under året.  
                                                            Från första januari 
                har en av verksam-

hetsledarna jobbat 
på heltid med att 
utöka Miljöbrons 
närvaro i dessa re-
gioner. Under året 
har det framförallt 
inneburit att nya 
kontakter knutits 
med högskolorna, 
kommunalför-
bunden, närings-
livsansvariga och 

företagsnätverk. Detta har resulterat i ett ökat antal 
företag och studenter från dessa regioner som deltagit 
i projekt.
  Verksamheten i Göteborg fortsätter att utveck-
las positivt. Under året har fokus legat på utåtriktad 
verksamhet och bland annat har kontakten med 
näringslivsansvariga i Göteborgsregionens 13 kom-
muner förbättrats och utvecklats.

Marknadsföring mot studenter 
Under 2008 gjordes en värdefull kartläggning över 
möjliga informationskanaler gentemot studenter i 
Göteborg och Fyrbodal. Detta arbete har varit mycket 
användbart och möjligtgjort för verksamhetsledarna 
att på ett strukturerat och effektivt sätt, genom 
klasspresentationer, nå ut med information till fler 
studenter. Presentationer för studenter på Högskolan 
i Skövde och Högskolan i Borås har också genomförts 
under året. Dessutom har Miljöbron ställt ut med 
monter på arbetsmarknadsdagar, studentmässor och 
introduktionsdagar på högskolorna.

… och mot företag
Miljöbrons verksamhetsledare försöker i så stor ut-
sträckning som möjligt att delta i aktiviteter riktade 
mot företag. Både genom att ställa ut med monter 
och genom att hålla presentationer har Miljöbron 
spridit information om verksamheten. Exempel på 
tillfällen där Miljöbron har funnits representerad är 
Energisessionen, Västsvenska industri- och handels-
kammardagen, kommunernas näringslivsdagar och 
nätverksträffar.

Rekordmånga minglare
I början av november anordnade Miljöbron ett väl-
besökt och uppskattat höstmingel för studenter, före-
tag, samarbetspartners och andra intressenter. Drygt 
hundra minglande Miljöbrofantaster dök upp denna 
höstkväll för att mingla och knyta nya kontakter.  
Kvällen bjöd också på ett populärt personbingo som 
ledde till många skratt och glada tillrop.

oM projekten

Miljöbrons verksamhetsidé att förmedla projekt mel-
lan företag och studenter har även i år visat sig vara 
framgångsrik och antalet projekt fortsätter att öka. 
Projekten genomförs i hela Västra Götaland och 
domineras av frågeställningar inom miljölednings-
system, naturvetenskapliga ämnen och energi.

Miljöbrons projektformer
Miljöbrons verksamhetsidé är att förmedla pro-
jekt mellan företag och studenter. Projekten ska 
ge ett mervärde till båda parterna samt bidra 
till en hållbar utveckling. Vad som räknas till 
projekt enligt Miljöbrons definition är uppdrag, 
kursprojekt och examensarbeten. Uppdragen är 
korta projekt där studenterna jobbar två och två 
och förväntas lägga ner 10-20 timmar per person. 
Uppdragen utför studenterna på fritiden, para-
llellt med sina studier. Kursprojekt förmedlas 
inom ramen för olika kurser på högskolor och 
universitet i regionen och innebär oftast att stu-
denterna arbetar i grupper om 2-5 studenter un-
der 1-10 veckors tid. Till examensarbeten räknas 
alla 10 och 20-veckorsarbeten på såväl kandidat- 
som masternivå. 

Måluppfyllnad
Eftersom verksamheten i Skaraborg och 
Sjuhärad var under uppstart 2009 inkluderades 
målen för dessa regioner i målen för Göteborg. 

Göteborg 
Mål: Minst 120 projekt ska ha förmedlats av 
kontoret i Göteborg
Resultat: 140 projekt förmedlades

Fyrbodal 
Mål: Minst 35 projekt ska genomföras i Fyrbodal
Resultat: 24 projekt genomfördes i Fyrbodal

I Göteborg uppfylldes målet med råge. Målet i 
Fyrbodal har inte uppnåtts eftersom fokuserin-
gen på projekt med tydlig anknytning till miljö 
och hållbar utveckling har inneburit att samar-
betet med vissa kurser på Högskolan Väst har 
upphört. Dessutom skedde rekrytering av  
ny verksamhetsledare i början av året. 

Antal projekt ökar
Under året genomfördes 158 projekt vilket är en 
ökning med 10 % jämfört med föregående år, 
se figur 2. Uppdragen och kursprojekten ökade 
medan examensarbetena minskade något i an-
tal. Uppdrag är en projektform som är unik för 
Miljöbron och det är därför extra roligt att dessa 
har ökat i antal. 

Som ett resultat av omstruktureringar i utbild-
ningarna, i enlighet med Bolognaprocessen, 
skriver majoriteten av studenterna sina examen-
sarbeten under vårterminen. Resultatet av detta 
syns tydligt i statistiken och av de examensar-
beten som genomfördes under 2009 skrevs 2/3 
under vårterminen, se bilaga 1. 
 Under året har Miljöbron i Göteborg
förmedlat kursprojekt inom ramen för kurs-
erna Miljöledningssystem, Miljöpsykologi 
och Miljövetenskap i praktiken på Göteborgs 
universitet samt Kvalitets- och miljöledning, 
Produktutveckling och Teknik för ett hållbart 
globalt samhälle på Chalmers. Miljöbron i Fyr-
bodal har förmedlat kursprojekt inom kurserna 
Produktutveckling, Projektadministration samt 
Webbutveckling på Högskolan Väst. Trots up-
pstartsår genomfördes även kursprojekt i kursen 
Hållbar utveckling på Högskolan i Skövde samt 
i kursen Quality and Management Systems på 
Högskolan i Borås. 
 Projekten har genomförts i hela Västra 
Götaland, se figur 3. Den största ökningen av 
projekt har skett i Göteborg där antalet har ökat 
med 46 %. 

Vad handlar projekten om?
Den gemensamma nämnaren för alla projekt 
som Miljöbron förmedlar är miljö och hållbar 
utveckling. Vilket ämne projekten behandlar 
varierar dock mycket; det kan vara allt från 
miljöutredningar, avfall och energi till juridik, 
psykologi och produktutveckling. Precis som 
tidigare år genomfördes flest projekt inom 
miljöledningssystem, naturvetenskapliga ämnen 
och energi. Uppdragen och examensarbetena var 
relativt jämt fördelade över de olika ämnesom-
rådena, medan de flesta kursprojekten behandlar 
miljöledningssystem. För mer information se 
bilaga 1.

figur 2.
Antal genomförda projekt under 
verksamhetsåret.

figur 1. 
Miljöbrons verksamhet i Västra Götaland sedan 1997.
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figur 3. Hur många projekt 
genomfördes i respektive region?



oM studenterna

Studenterna som har deltagit i Miljöbrons projekt 
har alla en sak gemensamt – de är intresserade av 
och vill lära sig mer om miljö- och hållbarhetsfrågor. 
Främst kommer studenterna från universitetet och 
högskolorna i Västra Götaland och antalet studenter 
som gör projekt är fler än någonsin.

Måluppfyllnad
Eftersom verksamheten i Skaraborg och 
Sjuhärad var under uppstart 2009 inkluderades 
målen för dessa regioner i målen för Göteborg. 

Göteborg 
Mål: Minst 250 studenter ska ha deltagit i projekt 
som förmedlats av kontoret i Göteborg 
Resultat: 292 studenter deltog i projekt

Fyrbodal 
Mål: Minst 90 studenter ska ha deltagit i projekt i 
Fyrbodal. Av dessa ska minst 40 vara studerande 
vid Högskolan Väst.
Resultat: 74 studenter deltog i projekt i Fyrbodal. 
Av dessa var 36 studerande 
vid Högskolan Väst.

Målet för Göteborg upp-
nåddes. Målet i Fyrbodal 
har inte uppnåtts eftersom 
fokuseringen på projekt 
med tydlig anknytning 
till miljö och hållbar ut-
veckling har inneburit 
att samarbetet med vissa 
kurser på Högskolan Väst 
har upphört. Dessutom skedde rekrytering av ny 
verksamhetsledare under året. 

Studenterna
355 unika studenter deltog i projekt i Västra 
Götaland, vilket är en ökning med 11 % sedan 
2008. Studenterna kom främst från Chalmers, 
Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Hög-
skolan i Skövde och Högskolan Väst. Cirka 10 
studenter kom från andra lärosäten i landet. Se 
figur 4 och 5. För mer information och utförlig-
are statistik se bilaga 2.

Chalmers
Under året deltog 75 studenter från Chalmers i 
projekt. Främst kom studenterna från utbildnin-
gar inom Design, Maskin och Industriell ekonomi 
och de flesta utförde sina projekt i Göteborgs-
regionen. Under hösten projektanställdes dess-
utom 15 Chalmersstudenter som jobbade under 
EU High Level Meeting, Future road transport 
– Safe and clean? Majoriteten av dessa var ut-
bytesstudenter. 

Göteborgs universitet
Från Göteborgs universitet deltog 169 stu-
denter i projekt, vilket är en ökning med 17 %. 
Studenterna kom främst från utbildningarna 
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram samt 
Miljövetenskapligt program med naturveten-
skaplig inriktning. Studenterna genomförde 
projekt över hela Västra Götaland även om 
majoriteten utförde sina projekt i Göteborgsre-
gionen. Dessutom projektanställdes åtta stu-
denter under EnBo (energi- och bomässa) samt 
under EU High Level Meeting, Future road 
transport - Safe and clean?

Högskolan i Borås
Under året deltog 42 studenter från Högskolan 
i Borås i projekt vilket är en glädjande siffra 
med tanke på att verksamheten i Sjuhärad va-
rit under ett uppstartsskede. Studenterna kom 
främst från utbildningen Industriell ekonomi 
- internationell affärsingenjör och hälften av 

dessa studenter var utbyt-
esstudenter. Anledningen 
till den stora tillströmn-
ingen av studenter från 
denna utbildning är ett 
samarbete med en kurs på 
detta program. Majoriteten 
av studenterna genomförde 
sina projekt i Göteborgsre-
gionen.

Högskolan i Skövde
Även i Skaraborg har verksamheten varit 
under ett uppstartsskede men trots detta har 
sju studenter deltagit i projekt. Samtliga stu-
denter läste på Ekologiprogrammet och del-
tog i projekt inom ramen för kursen Hållbar 
utveckling. Dessa kursprojekt genomfördes i 
Skaraborg.

Högskolan Väst
Från Högskolan Väst har 43 studenter deltagit 
i projekt. Av dessa utförde 36 studenter projekt 
i Fyrbodal och resterande utförde sina projekt i 
Göteborg. Majoriteten av studenterna kommer 
från Personalvetarprogrammet och Maskinin-
genjörsprogrammet eftersom det är med dessa 
utbildningar Miljöbron haft flest kurssamar-
beten. Således har studenterna från Högskolan 
Väst utfört kursprojekt i större utsträckning än 
uppdrag och examensarbete.

figur 5. 
Var genomförde studenterna 
projekten?

figur 4. 
Vilken skola läste studenterna på?
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”studentröster”

Ida och Marie träffade på Miljöbron för första 
gången i samband med en arbetsmarknadsdag 
på Chalmers. De har genomfört ett uppdrag för 
Mölndalsbostäder som bland annat gick ut på att 
ta fram nya källsorteringsaffischer att sätta upp 
i soprummen. Vi bad dem att berätta om vad de 
tyckte om projektet.

”Resulterade i någonting verkligt”
När vi läste om projektet så tyckte vi att det 
verkade roligt och det hade också en direkt 
koppling till den kurs vi läste för tillfället vilket 
gav oss möjligheter att fördjupa oss i det vi precis 
läst. Dessutom lärde vi oss en massa om källsor-
tering men det absolut bästa var att projektet gav 

Hanna och Lina kom för första gången i kontakt 
med Miljöbron under Gadden, arbetsmarknads-
dag på Handelshögskolan vid Göteborgs univer-
sitet. När det sedan var dags att skriva uppsats 
tog de kontakt med Miljöbron för att kolla om 
det fanns något examensarbete som lämpade sig 
för miljöekonomer. De nappade på ett examens-
arbete för Skaraborgs kommunalförbund som 
handlade om att undersöka samhällsekonomiska 
följder av biogasproduktion i Skaraborgsre-
gionen. Vi bad Hanna och Lina att berätta om 
projektet.

“Ämnesområde som är högaktuellt”
Vi ville båda skiva ett examensarbete för en ex-
tern uppdragsgivare snarare än en akademisk 
uppsats. Projektet var praktiskt inriktat och 

+11%

oss praktisk användning av vår kunskap och det 
resulterade i något verkligt. Sedan var det precis 
lika kul som vi från början trodde och i slutän-
dan lade vi nog ner mer tid på projektet än vad 
som egentligen förväntades av oss. 

”Ledde till sommarjobbsmöjligheter”
Att ha genomfört ett uppdrag har gett oss en 
merit att skriva i våra CV och dessutom ledde 
det till sommarjobbsmöjligheter. Vårt bästa tips 
till studenter som funderar på att genomföra ett 
uppdrag är att välja projekt som verkar intres-
santa och utvecklande eftersom det är fritiden 
som går åt.

Namn: Ida sondell och marie larsson  
Studerar: designingenjör, Chalmers tekniska högskola
Projekt våren 2009: uppdrag för mölndalsbostäder

Namn: lina hult och hanna von Bahr
Studerar: samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, Göteborgs universitet
Projekt hösten 2009: examensarbete för skaraborgs kommunalförbund

behandlade hur samhället kan ta tillvara på en 
restprodukt och samtidigt främja en lokal pro-
duktion av drivmedel. Det var väldigt roligt att 
gå in på djupet inom ett ämnesområde som är 
högaktuellt. Den största utmaningen med pro-
jektet var att inte gå utanför ramarna för ämnet 
men att ändå se till att all relevant information 
kom med. 

”Vårt kontaktnät vidgades”
Vi fick lära oss att tillämpa Cost-Benefit Analys, 
ett verktyg som vi bara kände till teorin kring 
tidigare. Vårt kontaktnät vidgades, både genom 
uppdragsgivaren och de intervjupersoner vi träf-
fat under projektets gång. Förmodligen kommer 
projektet att öppna dörrar i framtiden, speciellt 
om vi vill börja arbeta inom energisektorn.
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Fick hjälp hösten 2008 och våren 2009 med: 
Lägesrapport med marknadsföringsmöjligheter 
samt förstudie om vindkraft. 

Thomas hörde för första gången talas om Miljö-
bron under Företagare Emellans kontaktmässa 
på Stena Lines färja till Fredrikshavn. Han 
såg möjligheten att ta hjälp av Miljöbron när 
miljöarbetet på First Hotel Billingehus skulle 
utvecklas. Vid bad Thomas att ge oss sin syn på 
projekten och vad de gett dem.

”Studenternas närvaro ökade engagemanget”
Vi fick hjälp med två olika projekt, dels en lä-
gesrapport angående miljöarbetet och hur vi 

“Företagsröster”

Fick hjälp hösten 2009 med: Miljöutredning 

Tor fick först information om Miljöbron via Sve-
riges hamnar, hamnföretagens branschorganisa-
tion. När det sedan var dags att genomföra en 
miljöutredning för hamnen tog han kontakt med 
Miljöbron för att få hjälp. Vi bad Tor berätta om 
vad han tyckte om projektet. 

”Mer medvetna”
Projektet har medfört mycket stor nytta för oss 
på Lysekils hamn. Det är ett långsiktigt arbete 

oM företagen

Under 2009 har många företag fått hjälp av studenter 
för att påbörja eller utveckla sitt arbete med miljö och 
hållbar utveckling. Till företag räknas även organi-
sationer, kommuner och myndigheter. Antalet företag 
fortsätter att öka och likt tidigare år är det främst de 
mindre företagen som vänder sig till Miljöbron.

Måluppfyllnad
Eftersom verksamheten i Skaraborg och Sjuhärad 
var under uppstart 2009 inkluderades målen för 
dessa regioner i målen för Göteborg. 

Rörlig kompetens
Eftersom Miljöbron är verksam i hela Västra 
Götaland har företagen möjlighet att få hjälp 
av studenter antingen från den närliggande 
högskolan eller från något annat lärosäte. Detta 
möjliggör för företagen att få hjälp av studenter 
med rätt kompetens för den aktuella uppgiften. 
Totalt fick 116 unika företag hjälp under året, 
vilket motsvarar en ökning på 8 %, se figur 6. 
Av företagen kom 78 från Göteborgsregionen 
och 24 från Fyrbodal. I Skaraborg och Sjuhärad, 
där verksamheten startats upp under året, fick 9 
respektive 5 företag hjälp. För mer information 
se bilaga 3.

2009

75

figur 6. 
Företagens geografiska 
fördelning.

figur 7. 
Antal anställda på företagen.

figur 8. 
Företagens branschfördelning under verksamhetsåret.

skulle använda det i vår marknadsföring dels en 
förstudie inför ett vindkraftsprojekt. Det första 
projektet lade grunden till vårt beslut att bli 
Svanenmärkta och studenternas närvaro och in-
formation ökade engagemanget hos vår personal 
när det gäller miljöfrågor.

“Våra förväntningar uppfylldes”
Samarbetet med studenterna fungerade mycket 
bra och studenterna som genomförde förstudien 
om vindkraft var mycket engagerade. Vi fick en 
väldigt bra och genomarbetad förstudie om vind-
kraftsetablering på Billingen. Våra förväntningar 
på projektet uppfylldes och med tanke på att det 
är kostnadsfritt så är det ett bra alternativ.

Namn: thomas ahlberg, försäljningschef  Företag: first hotel Billingehus

Namn: tor Carlsen, Vd  Företag: lysekils hamn

som nu har inletts och det kommer att ge effek-
ter på sikt.  Det har dock redan gett oss höjd 
kompetens inom miljöområdet och gjort oss mer 
medvetna. 

”Starkt rekommendera”
Samarbetet med studenten fungerade mycket 
bra, hon var energisk och ställde krav på att få 
relevant information från oss. Vi är mycket nöj-
da med resultatet och utifrån våra erfarenheter 
kan vi starkt rekommendera andra företag att 
anlita en student.

Göteborg 
Mål: Minst 90 företag ska ha deltagit i projekt 
som förmedlats av kontoret i Göteborg 
Resultat: 98 företag deltog i projekt

Fyrbodal 
Mål: Minst 25 företag i Fyrbodal ska ha deltagit i 
projekt
Resultat: 24 företag i Fyrbodal deltog i projekt

Målet för Göteborg uppnåddes och målet för  
Fyrbodal uppnåddes i princip.

Antal anställda och bransch
Miljöbrons huvudsakliga målgrupp är små och 
medelstora företag och det är också dessa som i 
störst utsträckning vänder sig till Miljöbron för 
att få hjälp med miljö- och hållbarhetsarbetet. 
Under verksamhetsåret har drygt 70 % av före-
tagen som fått hjälp haft färre än 50 anställda, 
se figur 7.
 Företagen som fått hjälp under året till-
hör framförallt följande branscher: försäljning, 
kommun/myndighet, service och bygg/fastighet. 
Se figur 8. Vid en jämförelse med branschfördel-
ningen 2008 är den största skillnaden ökningen 
av företag inom försäljning, från 2 till 18 företag. 
I övrigt ser branschfördelningen ut som den 
gjorde 2008.
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Under året har företagen fått utvärdera projekten 
som de fått hjälp med. Utvärderingarna används 
för att ständigt utveckla och förbättra Miljöbrons 
verksamhet. Svarsfrekvensen har i år varit högre än 
någonsin och majoriteten av företagen är mycket 
nöjda med projekten. 

Måluppfyllnad

Mål
1.  Minst 80 % av företagen ska ha besvarat Miljö-

brons projektutvärdering  
2.  Minst 90 % av inkomna utvärderingar ska visa 

att företagen varit nöjda med projekten

Resultat
1.  91 % av företagen besvarade Miljöbrons pro-

jektutvärdering
2.  97 % av inkomna utvärderingar visade att 

företagen varit nöjda med projekten

Både det kvantitativa och det kvalitativa målet 
har uppnåtts och precis som för studenternas 
utvärderingar är svarsfrekvensen väldigt hög 
i år. Detta kan jämföras med 2007 och 2008 då 
svarsfrekvensen var 65 % respektive 79 %. Den 
fantastiska utvecklingen beror på att verksam-
hetsledarna under året lagt extra vikt vid att få in 
företagens åsikter om projekten. Även kvaliteten 
på studenternas arbete är hög vilket visar sig i att 
företagen är nöjda med resultaten av projekten.

Kontakten med Miljöbron
Företagen tyckte att de fick bra och tillräcklig 
information av Miljöbron inför projekten. Detta 
är väldigt viktigt, speciellt för de företag som får 
hjälp för första gången. Alla företag anger dess-

saMManställning aV studenternas utVärderingar saMManställning aV företagens utVärderingar

Under året har studenterna fått utvärdera de projekt 
som de deltagit i. Utvärderingarna används för att 
ständigt utveckla och förbättra Miljöbrons verksam-
het. Svarsfrekvensen har i år varit mycket hög och 
majoriteten av studenterna är mycket nöjda med 
sina projekt. 

Måluppfyllnad

Mål
1.  Minst 80 % av studenterna ska ha besvarat 

Miljöbrons projektutvärdering
2.  Minst 90 % av inkomna utvärderingar ska visa 

att studenterna ansåg att projektet som helhet 
har varit bra

Resultat
1.  93 % av studenterna besvarade Miljöbrons 

projektutvärdering
2.  95 % av inkomna utvärderingar visade att 

studenterna ansåg att projektet som helhet har 
varit bra

 
Både det kvantitativa och det kvalitativa målet 
har uppnåtts. Studenterna är mycket nöjda med 
projekten och svarsfrekvensen är högre i år än 
någonsin tidigare. Verksamhetsledarna har un-
der året lagt extra vikt vid att få in studenternas 
åsikter om projekten vilket har gett resultat. 

Kontakten med Miljöbron
Studenterna upplever att kontakten med Miljö-
bron fungerat mycket bra och de uppskattar 
att verksamhetsledarna håller en kontinuerlig 
kontakt med dem under projektgenomföran-
det. De anser också att de fått tillräckligt med 
information av Miljöbron inför projekten. Hur 
omfattande kontakt Miljöbron har med studen-
terna under projekten varierar mycket, främst 
beroende på vilken typ av projekt som student-
erna gör. 

Samarbetet med företaget
Även samarbetet mellan studenter och företag 
fungerade mycket bra, se figur 9. Majoriteten 
av studenterna säger att de ska eller kanske ska 
följa upp kontakten med företaget efter det att 
projektet är slutfört. Dessa siffror visar att Miljö-
bron uppfyller sitt syfte – att studenterna ska 
få möjlighet att bygga upp sina kontakter med 
näringslivet redan under studietiden.

Projekten
Det är glädjande att se att en så hög andel som 95%
av studenterna tycker att projektet som helhet 
varit bra, se figur 10. I princip alla anser att de har 
lärt sig något och att de kommer ha nytta av att 
ha genomfört projektet i framtiden, se figur 11.
Drygt hälften av studen-
terna som genomfört  
uppdrag anger att de har 
valt projektet på 
grund av att det 
ligger i linje med 
deras utbildning. 
Övriga anger 
andra anledningar till 
sitt val, till exempel att 
företaget var intressant 
eller att de vill lära sig 
mer om ämnet. Av de 
studenter som deltog i 
kursprojekt svarade i 
princip alla att de 
tycker det är mycket 
bra med verklighets-
baserade projekt i 
kurserna. Av de 
studenter som skrev 
examensarbeten via 
Miljöbron anger 
hälften att examens-
arbetet kommer att 
leda till något efter 
projektets slut. 

Resultaten av studenternas utvärderingar  
är glädjande då de visar att projekten är väldigt 
lyckade och att studenterna är mycket nöjda.

Ja 89%

figur 10.
Hur tycker du att projektet  
som helhet har varit?

figur 11: 
Kommer du att ha nytta av 
att ha genomfört detta projekt  
i framtiden?

figur 12 
Hur fungerade kontakten med 
studenterna.

figur 13. 
Vad anser ni om resultatet 
av projektet?

figur 14. 
Har projektet medfört någon 
nytta för ert företag?

figur 15. 
Hur har projektet med Miljöbron 
påverkat er syn på högskolans 
förmåga att samarbeta med 
näringslivet?

figur 9. 
Hur fungerade kontakten med företaget?

12 13

utom att de har fått ett bra intryck av Miljö-
bron. Detta gör att företagen återkommer 
samt att de gärna rekommenderar andra  
företag att vända sig till Miljöbron.

Samarbetet med studenterna
Av företagen svarade 95 % att kontakten och 
samarbetet med studenterna fungerade bra, se 
figur 12. Studenterna avslutar projekten med att 
lämna in en skriftlig rapport och hålla en mun-
tlig presentation av resultatet. Majoriteten av 
företagen tyckte att denna rapport och  
presen-tation var bra och givande.

Projektens resultat och effekter
Studenterna är engagerade och besitter den  
senaste kompetensen inom miljöområdet.  
Engagemanget och kompetensen kommer 
företagen till godo genom projekten och är en 
av orsakerna till att 97 % av företagen ansåg att 
resultaten av projekten var bra, se figur 13. 
 Av yttersta vikt är också att företagen kan 
använda sig av projektens resultat. Det är därför 
glädjande att drygt 80 % av företagen anser att 
projektet medfört stor nytta för deras verksam-
het, se figur 14. 

Att företagen har fått en positiv bild av 
Miljöbron, tyckt att kontakten med studenterna 
har fungerat bra och är nöjda med resultaten av 
projekten är med all sannolikhet avgörande fak-
torer för att företagen har fått en mer positiv bild 
av högskolan och dess förmåga att samarbeta 
med näringslivet, se figur 15. Att minska avstån-
det mellan akademin och näringslivet har stor 
betydelse dels för att kompetensutveckla företag, 
dels för att öka både den praktiska och teoretiska 
kunskapen hos studenterna.
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