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V                                      i är stolta när vi lägger Miljöbrons trettonde  
 år bakom oss. Verksamheten har tagit ytter- 
   ligare steg framåt och utvecklats för att möta 

förändrade krav. Kontaktytorna med företag ökar 
vilket leder till fler projekt genom Miljöbron. Den 
höga kvalitén består, vilket är centralt för Miljöbrons 
arbete.

Inför 2011 ser vi också ett 
ökande intresse för Miljö-
bron. Värdet av verksam-
heten förstärks och ger 
möjligheter att utveckla 
Miljöbron. Vi kan stärka in-
satserna i Göteborg och Fyrbodal samt öka insatserna 
i Sjuhärad och Skaraborg. 

Arbetet i Skaraborg och Sjuhärad har under året ut-
vecklats och skapat möjligheter till fasta samarbeten 
och vi ser framöver ökande möjligheter för fler ak-
tiviteter till studenternas och företagens bästa. I Borås 
har verksamheten hittat formerna och inför kom-
mande år ser vi stora möjligheter till utveckling då 
intresset från Högskolan är stabilt.

Samarbetet med Västra Götalandsregionen och Göte-
borgs universitet, som följt oss från start, fortsätter 
och utvecklas på ett mycket bra sätt. Studenterna från 
Göteborgs universitet är således mycket aktiva i pro-
jekt runt om i regionen. Även Chalmers medverkar 
på ett förtjänstfullt sätt till Miljöbrons verksamhet 
och vi ser ett, fortsatt, ökande intresse från ingen-
jörsstudenterna att delta i miljörelaterade projekt.

I Fyrbodal har vi under året förstärkt samarbetet med 
Innovatum ytterligare och med ett mycket betydelse-
fullt stöd från kommunalförbundet kan vi fortsätta 
utvecklingen och nå allt fler företag i området med 
projekt. Samarbetet och vår ökade närvaro på Hög-
skolan Väst ser vi mycket positivt på och har stora 
förväntningar på ett ökat antal studenter och projekt.

Jag skrev detta förra året också men jag vill verk-
ligen upprepa det då 2010 har inneburit en del på-
frestningar personellt; ”Jag vill här ge en alldeles 
särskild eloge till våra medarbetare som på ett synnerligen 
förtjänstfullt sätt, med mycket begränsade medel, åstad-
kommer stordåd. Detta med ett stort engagemang som 
bara kan beundras.”

Det är en ära att få vara ordför-
ande för Miljöbron och få delta 
i – men framförallt följa – den 
fortsatta utvecklingen.  
Styrelsen har fortsatt ett arbete 
för att se vart Miljöbron skall ”gå” 

framöver. Tanken med visionsarbetet är att försöka 
finna formerna för den nuvarande verksamhetens 
krav men också för att möta utvecklingen i regionen 
och se på möjligheten att sprida Miljöbron till andra 
regioner i framtiden.

Debatten fortgår om vår miljö i olika former och 
frågorna kommer allt närmare fler företag. Kunderna 
ställer krav som de måste, och vill, leva upp till. Även 
andra intressenter ställer allt högre krav på aktsam-
het om miljön. Okunskapen hos många är stor och 
osäkerheten om var och hur man skall börja arbeta 
inom detta område lämnar företagen frågande. Här 
ser vi möjligheten med Miljöbron som bryggan 
mellan den senaste kunskapen från universitet och 
högskolor till företag och organisationer. Dessutom 
får studenterna skarpa frågor från en ”verklighet” 
som kommer att möta dem efter att utbildningen är 
genomförd. 

Slutligen vill jag tacka för 2010 och ser fram mot ett 
2011 med nya utmaningar. Kommer vi att få se en 
Miljöbro utanför Västra Götaland ta form?

Med bästa Miljöbrohälsningar
Peter Gaestadius, Ordförande
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MiljöbRON
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Miljöbron startades våren 1997 av Teknikbro-
stiftelsen, Svenska Arbetsgivare Förbundet, 
Göteborgs universitet, Aspen Petroleum AB  

samt Ecoplan AB. Förebilden var VM-akademin som  
pågick i samband med VM i friidrott 1995. VM-akade- 
min bestod av studenter från Chalmers tekniska hög-
skola och Göteborgs universitet, vilka med hjälp av 
mobiltelefoner och bärbara dator snabbt skulle kunna 
ta fram information till turister och besökare i Göte-
borg. Här föddes idén om Miljöbron. Genom att ta 
hjälp av studenter skulle små och medelstora företag 
snabbt kunna få tillgång till aktuell miljöinformation. 
Under det första verksamhetsåret drevs Miljöbron 
som ett pilotprojekt för att under 1998 övergå till en 
ideell förening där studenter, högskola och represen-
tanter från näringslivet är medlemmar. 

Miljöbron har under 2010 haft verksamhet i hela 
Västra Götaland. Förutom huvudkontoret i Göteborg 
och lokalkontoret i Fyrbodal finns numera även ett 
lokalkontor i Sjuhärad. Verksamheten på de olika 
kontoren finansieras lokalt av högskolan, näringsliv 
samt kommunala och regionala medel.

Miljöbrons verksamhetsidé
Miljöbron skapar kontakter mellan hög-
skola och samhälle genom att förmedla 
konkreta uppgifter mellan studenter 
och arbetsgivare. Arbetsuppgifterna 
har miljö och hållbar utveckling 
gemensamt och ska vara konkreta, 
väldefinierade och tidsbegränsade. 
Vi ger studenterna kontakter, arbets-
livserfarenhet och möjlighet till att 
omsätta sina kunskaper i praktiken. 
Samtidigt får arbetsgivare hjälp i sitt 
arbete med miljö och hållbar utveck-
ling, tillgång till fräsch kunskap och 
kontakt med potentiella arbetstagare.

Organisation
Miljöbrons organisation består av en 
styrelse, verksamhetsledare och refe-
rensgrupper. Styrelsen är arbetsgivare  
och föreningens verkställande ledning. 
Den ansvarar för verksamhetens riktlinjer och verkar 
som ambassadör för Miljöbron. Styrelsen består av re-
presentanter från näringslivet samt universiteten och 
högskolorna i regionen.

Maria Rydberg
Verksamhetsledare 
Skaraborg/Sjuhärad

Anna Jonson Sahlberg
Verksamhetsledare 
fyrbodal

Erik Rosenberg
Informatör

Helena Callstam
Verksamhetsledare 
Göteborg

Malin Planander
Verksamhetsledare 
Göteborg

Verksamhetsledarna ansvarar för den lokala 
verksamheten och genomför arbetet med stöd av 
en referensgrupp. Referensgruppen är en lokal 
mentorsgrupp för verksamhetsledarna att samrå-
da med i frågor som rör arbetet och utvecklingen 

i respektive delregion. Medlemmarna i referens-
gruppen fungerar även som ambassadörer för 
Miljöbrons verksamhet och varje referensgrupp 
finns representerad i styrelsen.

Torunn Renhammar
Verksamhetsledare 
Göteborg

Sjuhärad:
Sofia Carter Borås Energi och Miljö AB

Jenny Leidzén Centrum för miljödriven företagsutveckling

Åsa Lom Högskolan i Borås, Textilhögskolan

Birgitta Påhlsson Högskolan i Borås

  Styrelse

Styrelseordförande:
Peter Gaestadius  Svenskt Näringsliv

Ledamöter:
Kent Andersson Innovatum TeknikparkAB

Susanna Hambeson Volvo Logistics AB

Frida Levin Studerande, Göteborgs 

 universitet

Åsa Lom Högskolan i Borås, 

 Textilhögskolan

Lars Peterson Pkvadrat HB

Göran Wallin Göteborgs universitet

   Referensgrupper

Göteborg:
Johan Alte Veidekke Entreprenad AB, 

 Region Väst

Sara Augustsson Studerande, Göteborgs universitet

David Backelin Koucky & Partners AB

Jonna Bjuhr Göteborgs miljövetenskapliga  

 centrum

Staffan Bolminger Älvstranden Utveckling AB

Monica Börjesson Göteborgs universitet

Anna Gadde Göteborgs miljövetenskapliga 

 centrum

Susanna Hambeson Volvo Logistics

Nadia Kretschmann  Miljöförvaltningen Göteborgs Stad 

Jörgen Kyle Göteborgs universitet

Niklas Wennberg  Hyla Pond AB

Fyrbodal:
Kent Andersson Innovatum Teknikpark AB

Åke Andersson Trollhättan Energi AB

Lars Hultberg Uddevalla kommun

Mikael Höglind Vivestra Brandskydd AB

Agneta Johansson Munkedals kommun

Rose-Mari Sandstedt Trollhättans Stad

Kristina Sandström Högskolan Väst

Lena Skarsjö  Networking Companies 

Roger Stenström  Kommunal energirådgivare Bohuslän

Maria Svedäng Högskolan Väst 



VERksAMhEtsbERäTTElsE

Miljöbroåret 2010 utmärkte sig genom att ett lokalkontor 
startades upp i Borås och verksamheten tog fart på allvar 
i Sjuhärad. Som vanligt har många nya kontakter knutits 
mellan studenter och företag i hela Västra Götaland och 
Miljöbron har under året deltagit i rekordmånga utåtrik-
tade aktiviteter. Dessutom har en ny tradition sett dagens 
ljus när Miljöbron arrangerade ett mingel i Fyrbodal.

Ett händelserikt år
Miljöbron har fortsatt stärka sin verksamhet i Västra 
Götaland och har under året etablerat ett lokalkontor 
i Sjuhärad. Detta har möjliggjorts genom ekonomiskt 
stöd från Högskolan i Borås och Sjuhärads kommu-
nalförbund. Kontoret ligger strategiskt placerat i  
Espirahuset i Borås med närhet till andra företags- 
organisationer och studenterna på högskolan. Student-
erna från Högskolan i Borås har visat stort intresse 
för att via Miljöbron genomföra projekt på företag.

I Göteborg fokuserades vårens arbete på att knyta 
nya kontakter med företag och företagsnätverk vilket 
gav goda resultat då många nya företag kontaktade 
Miljöbron för ett önskat samarbete. Med hjälp av 
Miljöbrons informatör genomfördes under hösten 
insatser för att informera studenter om de många nya 
projektförslag som inkommit.

I Fyrbodal har den viktigaste frågan varit att öka 
samarbetet med Högskolan Väst för att engagera fler 
studenter därifrån. Informationsinsatser riktade mot 
lärare har genomförts i förhoppning om att öka in-
tresset för samarbeten genom kursprojekt. Ytterligare 
ett sätt att synliggöra Miljöbron på Högskolan Väst 
har varit att verksamhetsledaren i Fyrbodal sitter på 
högskolan en dag i veckan.

Till följd av föräldraledigheter har verksamheten del-
vis varit underbemannad. Särskilt under hösten var 
arbetsstyrkan reducerad, vilket medförde att arbetet 
koncentrerades till kärnverksamheten och samtliga 
anställda arbetade regionsöverskridande. 

Miljöbron syns och hörs
En av Miljöbrons viktigaste uppgifter är att delta i 
aktiviteter riktade mot företag och studenter. Under 
året har Miljöbron presenterat sin verksamhet på  
studentmässor och klasspresentationer, kommunala 
och regionala näringslivsdagar och i företagsnätverk. 

Totalt genomfördes ca 65 informationsinsatser  
riktade mot studenter och ca 55 mot företag.

Miljöbron har även arrangerat egna aktiviteter.  
Det årliga höstminglet i Göteborg blev som vanligt 
välbesökt och uppskattat. Nytt för året var att det 
anordnades ett mingel även i Fyrbodal, där ett 40-tal 
personer trotsade snöstormen och tog del av goda 
snittar och inspirerande föreläsningar. I Sjuhärad har 
Miljöbron varit med och arrangerat två olika semi-
narier.  Det ena riktade sig mot företag och handlade 
om hållbar konsumtion. Det andra handlade om nya 
möjligheter inom miljöområdet och syftade till att  
inspirera studenter att arbeta med miljöfrågor.

Sist men inte minst har Miljöbron tagit klivet ut i de 
sociala mediernas värld och finns numera på Facebook 
med ett stadigt ökande antal personer som följer oss.

OM pROjEkTEn

Miljöbrons verksamhetsidé att förmedla projekt mel-
lan företag och studenter har även i år visat sig vara 
framgångsrik. Projekten visar på en stor ämnesbredd, 
från miljöledningssystem till produktutveckling, och 
har genomförts på företag i hela Västra Götaland. 
Intresset för att skriva examensarbete inom hållbar 
utveckling ökar och Miljöbron har förmedlat fler  
examensarbeten än någonsin. 

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. Projekt enligt Miljöbrons 
definition är uppdrag, kursprojekt och examens-
arbeten. Uppdrag är korta projekt där studenterna 
jobbar två och två och förväntas lägga ner 10-20 
timmar per person. Uppdragen utför studenterna 
på fritiden, parallellt med sina studier. Till exam-
ensarbeten räknas alla 10 och 20-veckorsarbeten 
på såväl kandidat- som mastersnivå. Kursprojekt 
förmedlas inom ramen för olika kurser på högs-
kolor och universitet i regionen och innebär oftast 
att studenterna arbetar i grupper om 2-5 studenter 
under 1-10 veckors tid. 

Måluppfyllnad
Inför 2010 gjordes en revidering av hur Miljöbron 
följer upp verksamheten och nya målformulering-
ar togs fram. De nya målen mäter i vilken region 
projekten genomförs eftersom det är viktigt att 
Miljöbron bedriver verksamhet i hela Västra 
Götaland, se figur 1. Det är också första året som 
separata mål har satts för Sjuhärad och Skaraborg.

Målet för 2010 var att minst 150 projekt skulle  
genomföras i hela Västra Götaland. Resultatet 
blev 141 projekt, se figur 2. Nedan redovisas 
fördelningen regionvis:

GöteborG  84 projekt genomfördes i Göteborgs-
regionen (mål 100). 
Kommentar: Färre kurssamarbeten genomfördes 
än vad som förväntades när målen sattes, vilket 
påverkade antalet projekt negativt. 

Fyrbodal  32 projekt genomfördes i Fyrbodal 
(mål 25). 
Kommentar: Målet har överträffats med nästan 30 %. 

Sjuhärad  10 projekt genomfördes i Sjuhärad 
(mål 15). 
Kommentar: Verksamheten i Sjuhärad har i första 
hand fokuserats på att etablera det nya lokalkon-
toret samt att skapa en stabil ekonomisk grund.

SkaraborG  15 projekt genomfördes i 
Skaraborg (mål 10).
Kommentar: Tack vare mycket utåtriktad 
verksamhet under föregående år inkom  
fler projekt än förväntat.

Fler skriver examensarbete via Miljöbron
Det är glädjande att se att antalet examensar-
beten som genomförts via Miljöbron har ökat 
med 15 % jämfört med 2009. Miljöbron spelar 
en viktig roll i förmedlingen av examensarbe-
ten inom miljö och hållbar utveckling, både ur 
företags- och studentperspektiv.

Ett företag som vänder sig till Miljöbron får 
kvalificerad hjälp att formulera en projekt-
beskrivning som är akademiskt relevant och 
samtidigt utgår från företagets behov. Dess-
utom sköter Miljöbron rekryteringen och kan 
säkerställa att projektet utförs av studenter 
med rätt kompetens.

Som student finns det många fördelar med att 
skriva sitt examensarbete via Miljöbron. 
Examensarbetet är för många studenter det 
första stora projektet på egen hand och Miljö-
bron erbjuder därför extra handledning och 
stöd under projektets gång. Genom att välja 
ett av Miljöbrons projekt kan studenten vara 
förvissad om att uppgiften är lämplig och  
genomförbar som examensarbete.

Hållbar utveckling – mer än bara miljö
Samtliga av Miljöbrons projekt har en kop-
pling till hållbar utveckling, något som tra-
ditionellt förknippas mest med miljö. I takt 
med att intresset för hållbar utveckling ökar 
breddas också synen på vad ett framgångsrikt 
miljöarbete innefattar. Miljöbrons projekt av-
speglar detta genom att de ämnen som projek-
ten behandlar har en stor spridning, se figur 3.

Även i Miljöbrons kurssamarbeten syns en 
stor ämnesbredd. Under året har Miljö-
bron förmedlat kursprojekt inom ramen för 
kurserna Miljöledningssystem, Miljöpsykologi 
och Miljövetenskap i praktiken på Göteborgs 
universitet samt Design och produktutveck-
ling för uthållig utveckling och Kvalitets- och 
miljöledning på Chalmers. Miljöbron har också 
förmedlat kursprojekt i Produktutveckling på 
Högskolan Väst, Hållbar utveckling på Hög-
skolan i Skövde samt i kursen Quality and 
management systems på Högskolan i Borås.

För mer information om projekten, se bilaga.
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figur 1. 
Antal genomförda projekt i 
respektive region

figur 2. 
Totalt antal genomförda projekt 
under verksamhetsåret

figur 3. 
Projektens fördelning ämnesvis
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uppdrag 6 11 34 5 25 26 30 42 22 35 33 34 40 29

kursprojekt 3 2 2 16 15 39 54 51 58 63 77 65

exjobb 7 7 14 17 27 21 36 46 41 47

projektan- 
ställningar

2 4 4 4 19 7 13 5 10 5 15 6

övrigt 3 2 1 1 4 10 8 4 4 12 8 10

totalt projekt 6 16 43 7 39 54 82 115 122 115 141 160 181 157

antal studenter 13 10 24 11 46 43 132 230 257 254 295 354 378 293

antal företag 7 11 24 3 18 23 60 89 90 82 94 113 122 115



OM sTuDEnTERnA

figur 5. 
Studenternas fördelning  
med avseende på projekttyp

figur 4. 
Studenternas fördelning  
utifrån lärosäte

”Väldigt lärorikt”
Miljöbron gjorde det enkelt för oss studenter att 
komma i kontakt med en uppdragsgivare och 
hjälpte oss att skapa en god relation med vår upp-
dragsgivare.  Examensarbetet handlade om att 
hjälpa Länsstyrelsen att ta fram ett underlag för  
en omarbetning av deras resepolicy. Trots att vi 
inte har läst miljövetenskap så var det väldigt 
spännande att baka ihop detta ämne med våra  
huvudämnen, arbetsvetenskap och organisation. 

”Roligt att få applicera kunskaperna”
Vi gjorde ett projekt i kursen Produktutveckling 
II på Högskolan Väst där vi hjälpte Starke Arvid 
AB att utreda möjligheterna att byta till vatten-
löslig färg i företagets lackeringsprocess. Vi tyckte 
att det var ett helt klart intressant projekt där man 
kunde applicera många av de verktyg som utbild-
ningen gett oss. Det var roligt att få applicera kun-
skaperna och metoderna från tidigare kurser, som 
t.ex. Concept Selection, i ett projekt som faktiskt 
är till nytta för företaget.

”Fantastiskt roligt och en chans att  
utvecklas” 
Vi såg det som en stor utmaning och en chans för 
oss att utvecklas. Vi har vuxit som personer och 
känner oss stolta över vår uppsats. Det roligaste 
med projektet var att skriva en uppsats som vi 
visste skulle få stor betydelse för Länsstyrelsen. 
Uppsatsen har gett oss stor erfarenhet som vi tar 
med oss till framtida jobb och det var en fantastisk 
rolig upplevelse som vi kommer bära med oss 
resten av livet.

Namn: karin Theander och emma Schröder  

Studerar: Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Projekt hösten 2010: examensarbete för länsstyrelsen Västra Götaland

Namn: lasse Hallqvist och Andreas ekeblad

Studerar: Maskiningenjör, Högskolan Väst

Projekt hösten 2010: kursprojekt för Starke Arvid AB

”Ingenjörrollen är väldigt bred”
Vi lärde oss självklart mycket om färger, målnings-
metoder och andra praktiska frågor knutna till 
projektet, men framför allt fick vi insikt om att in-
genjörsrollen är väldigt bred. Man kan arbeta med 
i princip vad som helst! Därför är det bra att få 
erfarenhet från verkliga projekt, för man får träna 
sig på att ta kontakt med olika företag och organisa-
tioner för att få tag på rätt information.  
Vi tycker att det är väldigt bra med en organisation, 
som Miljöbron, som tar upp miljöinriktade frågor 
där både företag och studenter får upp ögonen för 
den allt viktigare frågan.
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Studenter från hela Västra Götaland
Av de 287 unika studenterna som genomförde projekt 
under året gjorde 21 studenter två eller fler projekt. 
Studenterna kom främst från lärosätena i Västra 
Götaland och en majoritet av dessa deltog i kurspro-
jekt. Dessutom kom 21 studenter från andra hög-
skolor i landet. Se figur 4 och 5. För mer information 
och utförligare statistik, se bilaga. 

ChalMerS

Under året deltog 54 studenter från Chalmers i projekt. 
Främst kom studenterna från högskoleingenjörs-
utbildningar inom Design och Maskinteknik, men 
det kom även många från masterutbildningen Indu-
strial Ecology. De flesta (70 %) utförde sina projekt i 
Göteborgsregionen. Dess-utom projektanställdes en 
Chalmersstudent i Västra Götalandsregionens projekt  
”Klimatsmarta inköpsbeslut i offentlig sektor”.

GöteborGS unIverSItet

Från Göteborgs universitet deltog 126 studenter i 
projekt. Studenterna kom främst från utbildningarna 
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram samt 
Miljövetenskapligt program med naturvetenskaplig 
inriktning. Studenterna genomförde projekt över 
hela Västra Götaland även om majoriteten (70 %) 
utförde sina projekt i Göteborgsregionen. Dessutom 
rekryterade Miljöbron fyra studenter till olika  
projektanställningar.

höGSkolan I boråS

Under året deltog 52 studenter från Högskolan i 
Borås i projekt. Studenterna kom främst från utbild-
ningen Internationell affärsingenjör och hälften av 
dessa studenter var utbytesstudenter. Studenterna  
genomförde projekt över hela Västra Götaland.

höGSkolan I Skövde

Från Högskolan i Skövde har 11 studenter deltagit i 
projekt under året. Majoriteten av studenterna läste 
på Ekologiprogrammet och deltog i projekt inom 
ramen för kursen Hållbar utveckling. Dessa kurs- 
projekt genomfördes i Skaraborg. Dessutom pro-
jektanställdes en student från Skövde i Västra Göta-
landsregionens projekt ”Klimatsmarta inköpsbeslut i 
offentlig sektor”.

höGSkolan väSt

Från Högskolan Väst har 23 studenter deltagit i pro-
jekt.  Majoriteten av studenterna kom från Maskinin-
genjörsprogrammet och deltog i projekt inom ramen 
för kursen Produktutveckling II. De flesta student-
erna (90 %) genomförde projekt i Fyrbodal.

Jämställdhet och integration
Vid rekrytering av studenter utgår Miljöbron endast 
från kompetens, vilket främjar möjligheterna till  
arbetslivserfarenhet oavsett kön och härkomst. 

Under 2010 var 51 % av de engagerade studenterna 
kvinnor och 49 % män, vilket är en jämnare fördel-
ning än någonsin. Totalt 20 % av studenterna hade 
utomnordisk härkomst.

”stuDENtRÖstER”
Topp fem vanligaste  
utbildningarna bland  
studenterna

1. Samhällsvetenskapligt   
 miljövetarprogram
2.  Internationell 
 affärsingenjör
3.  Maskiningenjör
4.  Miljövetenskapligt 
 program med natur-
 vetenskaplig inriktning
5.  designingenjör

Miljöbrostudenterna 2010 kom från fler utbildningar än 
någonsin tidigare vilket avspeglar det ökade intresset för 
miljö- och hållbarhetsfrågor i samhället. Det är också 
glädjande att det nystartade samarbetet med Högskolan 
i Borås resulterade i ett stort antal engagerade studenter 
från lärosätet. 

Måluppfyllnad
Inför 2010 gjordes en revidering av hur 
Miljöbron följer upp verksamheten och 
nya målformuleringar togs fram. De 
nya målen mäter det totala antalet stu-
denter samt från vilket lärosäte studen-
terna kommer. Målet för 2010 var att 
totalt 350 unika studenter skulle delta 
i projekt via Miljöbron. Resultatet blev 
287 unika studenter.

ChalMerS

54 unika studenter från Chalmers gjorde 
projekt via Miljöbron (mål 80).

          Kommentar: Färre kurssamarbeten 
          genomfördes än vad som förväntades  
                         när målen sattes, vilket påverkade  
          antalet studenter negativt.

 
GöteborGS unIverSItet

126 unika studenter från Göteborgs 
universitet gjorde projekt via Miljö-
bron (mål 160).
Kommentar: Färre kurssamarbeten ge-
nomfördes än vad som förväntades när 
målen sattes, vilket påverkade antalet 
studenter negativt. 

höGSkolan I boråS

52 unika studenter från Högskolan 
i Borås gjorde projekt via Miljöbron 
(mål 45).
Kommentar: Målet överträffades 
med 15 %.

höGSkolan I Skövde

11 studenter från Högskolan i Skövde 
gjorde projekt via Miljöbron (mål 15).
Kommentar: Miljöbron har under 2010 
endast haft ett begränsat samarbete 
med Högskolan i Skövde.

höGSkolan väSt

23 studenter från Högskolan Väst 
gjorde projekt via Miljöbron (mål 35).
Kommentar: Färre kurssamarbeten ge-
nomfördes än vad som förväntades när 
målen sattes, vilket påverkade antalet 
studenter negativt.
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sAMMANställNiNg AV sTuDEnTERnAs utVäRDERiNgAR

Samtliga studenter som genomför projekt via Miljöbron 
har möjlighet att lämna synpunkter på projektet efter att 
det avslutats. Utvärderingarna används för att ständigt 
utveckla och förbättra Miljöbrons verksamhet. 

Mål och måluppfyllnad
Verksamhetsledarna har under året lagt extra vikt vid 
att få in studenternas åsikter om projekten, vilket gör 
att både det kvantitativa och det kvalitativa målet har 
uppnåtts. Utvärderingarna visar att studenterna är 

fortsatt mycket nöjda, och med en excep-
tionellt hög svarsfrekvens är resultaten 
tillförlitliga.

Resultat
87 % av studenterna besvarade Miljö-
brons projektutvärdering (mål 80 %).
96 % av inkomna utvärderingar visade 
att studenterna ansåg att projektet som 
helhet varit bra eller mycket bra (mål 90 %).

Kontakten med Miljöbron
Studenterna upplever att kontakten med 
Miljöbron fungerat mycket bra, se figur 6,
och de uppskattar att verksamhetsled-
arna håller en kontinuerlig kontakt med 
dem under projektgenomförandet.  
De upplever också att de fått tillräckligt 
med information inför projekten. Hur 
omfattande kontakt Miljöbron har med 
studenterna under projekten varierar 
mycket, främst beroende på vilken typ  
av projekt som studenterna gör. 

Samarbetet med företaget
Även samarbetet mellan studenten och 
företaget fungerade mycket bra, se figur 7. 
Majoriteten av studenterna säger att de 
ska eller kanske ska följa upp kontakten 
med företaget efter det att projektet är 
slutfört. Det visar att Miljöbron uppfyller 
sitt syfte – att studenterna ska få möjlig-

het att bygga upp sina kontakter med näringslivet 
redan under studietiden.

Projekten
Med ett stort antal engagerande studenter är det gläd-
jande att se att en så hög andel som 96 % tycker att 
projektet som helhet varit bra, se figur 8. Näst intill alla 
anser att de har lärt sig något av projektet (98 %) och 
att de kommer ha nytta av att ha genomfört projektet 
i framtiden (96 %).

Det är anmärkningsvärt att så många som 80 % av 
studenterna som deltagit i kursprojekt tycker att det är 
mycket bra med verklighetsbaserade moment i kurser, 
se figur 9. Flera studenter kommenterar också att de 
önskar sig fler sådana inslag i sin utbildning. 
Miljöbrons insats är därmed viktig och fyller ett behov 
som många lärosäten har svårt att tillgodose.

figur 6. 
Hur fungerade kontakten 
med Miljöbron?

figur 7. 
Hur fungerade kontakten 
mellan dig och företaget? figur 9. 

Vad tycker du om verklighets-
baserade moment i kurser?

figur 8. 
Hur tycker du att projektet 
som helhet har varit?

Hälften av de studenter som genomfört uppdrag anger 
att de har valt projektet på grund av att det ligger i 
linje med deras utbildning. Övriga anger andra an-
ledningar till sitt val, till exempel att företaget var  
intressant eller att de vill lära sig mer om ämnet.  
Av de studenter som skrev examensarbeten via Miljö-

bron anger en majoritet (59 %) att examensarbetet 
kommer att leda till något efter projektets slut. 

Sammantaget är studenternas svar glädjande då de 
visar på att projekten generellt är väldigt lyckade och 
att studenterna är mycket nöjda.
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Under 2010 har många företag från flera olika branscher 
fått hjälp av studenter för att påbörja eller utveckla sitt 
arbete med miljö och hållbar utveckling. Som alltid ligger 
företagens konkreta behov till grund för projekten. Till 
företag räknas även organisationer, kommuner och myn-
digheter. 

Mål och måluppfyllnad
Inför 2010 gjordes en revidering av hur Miljö-
bron följer upp verksamheten och nya mål-
formuleringar togs fram. De nya målen mäter 
det totala antalet företag samt i vilken region 
företagen finns.

Målet för 2010 var att 110 unika företag skulle 
få hjälp genom Miljöbroprojekt. Resultatet blev 
99 unika företag. Företagens geografiska fördel-
ning redovisas i figur 10, samt i resultaten nedan.

Fyrbodal  25 unika företag fick hjälp i Fyrbodal 
(mål 25).  
Kommentar: Målet uppnåddes. 

 GöteborG  57 unika företag fick hjälp i Göteborgs-
 regionen (mål 60). 
 Kommentar: Målet uppnåddes nästan.

Sjuhärad  7 unika företag fick hjälp i Sjuhärad (mål 15). 
Kommentar: Verksamheten i Sjuhärad har i första 
hand fokuserats på att etablera det nya lokalkontoret 
samt att skapa en stabil ekonomisk grund.

SkaraborG  10 unika företag fick hjälp i Skaraborg 
(mål 10). 
Kommentar: Målet uppnåddes.

Behov i fokus
Unikt för Miljöbron är att det alltid är företagens 
konkreta behov som ligger till grund för projekten.
Detta gör att resultatet medför stor nytta och bidrar 
till företagens fortsatta arbete mot hållbar utveckling. 
Eftersom Miljöbron har verksamhet i hela Västra 
Götaland har företagen möjlighet att få hjälp av stu-
denter antingen från den närliggande högskolan eller 
från något annat lärosäte. Detta möjliggör för företa-
gen att få hjälp av studenter med rätt kompetens för 
den aktuella uppgiften. 

Bred målgrupp
Miljöbrons huvudsakliga målgrupp är små- och me-
delstora företag (upp till 250 anställda) vilket också 
avspeglas i de företag som vänder sig till Miljöbron 
för att få hjälp med miljö- och hållbarhetsarbetet.  
Av de företag som fick hjälp under verksamhetsåret 

hörde hela 85 % till denna 
målgrupp, se figur 11.

Företagen som fått hjälp 
under året representerar 
många olika branscher, 
se figur 12. Detta visar att 
arbetet med miljö och 
hållbar utveckling är vik-
tigt för alla företag oavsett 
branschtillhörighet. Värt 
att notera är att vid en jäm-
förelse med föregående år 
har andelen tillverkande
företag ökat. Detta kan 
möjligtvis kopplas till finans-
krisen som drabbade den- 
na bransch hårt under 2009.

OM föRETAgEn

figur 11.   
Antal anställda på företagen

figur 12. 
Företagens branschfördelning

figur 11. 
Företagens geografiska 
fördelning

Ekosofia har stor erfarenhet när det 
gäller studentkontakter och har sam-
arbetat med Miljöbron sedan lång tid 
tillbaka. Vi bad Magnus berätta om stu-
dentsamarbetena och ge råd till andra 
företag som funderar på att ta hjälp av 
studenter.

”Mycket och värdefull hjälp” 
Studenterna har genom åren gett oss
mycket och värdefull hjälp med  
research på ett stort antal områden; 
exempel är aktuell statistik för miljö-
märkning, marknadsutvecklingen för 
miljöfordon och verkliga förhållanden 
i samband med etanolproduktion i Bra-
silien. Det är alltid stimulerande med 
studentkontakter och handledningen 
i examensarbeten är ofta utvecklande 
även för oss – en chans att få tillgång till 
nyvunnen kunskap och nya perspektiv.

Claes blev tipsad av Centrum för miljödriven fö-
retagsutveckling om att Miljöbron kunde vara en 
lämplig samarbetspartner. Projektet i fråga hand-
lade om att ta fram ett ”miljödokument” 
som beskriver Pulptechs produkter. Vi bad Claes 
berätta om vad han tyckte om projektet.

”Bättre än jag hade förväntat mig”
Jag tycker att samarbetet med studenterna fung-
erade utmärkt – framför allt för att studenterna 
visade ett stort engagemang redan från första träf-
fen. Det slutresultat som de presenterade för mig 
var riktigt bra, bättre än jag hade förväntat mig!

Ekosofia har stor erfarenhet när det gäller stu-
dentkontakter och har samarbetat med Miljöbron 
sedan lång tid tillbaka. Vi bad Magnus berätta om 
studentsamarbetena och ge råd till andra företag 
som funderar på att ta hjälp av studenter.

”Mycket och värdefull hjälp” 
Studenterna har genom åren gett oss mycket och 
värdefull hjälp med research på ett stort antal om-
råden; exempel är aktuell statistik för miljömärk-
ning, marknadsutvecklingen för miljöfordon och 
verkliga förhållanden i samband med etanol-
produktion i Brasilien. Det är alltid stimulerande 
med studentkontakter och handledningen i exa-
mensarbeten är ofta utvecklande även för oss 
– en chans att få tillgång till nyvunnen kunskap 
och nya perspektiv.

”Större engagemang får man leta efter”
Förutom ett användbart dokument fick jag även 
andra tips som jag kan använda mig av i min verk-
samhet. Jag är helt oförstående till att man kan 
tveka till att anlita studenter!  Större engagemang 
får man leta efter och dessutom gick det snabbt!

Namn: Claes Hedelin  Företag: Pulptech AB
fick hjälp hösten 2010 med att ta fram
Informationsblad

Namn: Magnus Ruberg   Företag: ekosofia AB
Har fått hjälp flertalet gånger och är en av  
Miljöbrons partners

”En nöjd praktikant är en del i marknads-
föringen” 
Råd till andra företag är att ta vara på studenternas 
kunskaper och entusiasm. Ställ kvalificerade krav 
men ha rimliga förväntningar. Gå igenom dessa 
och övriga förutsättningar med både studenter och 
handledare. Utse en kontaktperson på företaget 
som har tid och möjlighet att stödja studenterna. 
Tänk på att en nöjd praktikant är en del i mark-
nadsföringen och att nästa gång ni träffas kanske 
det är i samband med en nyanställning!

”FÖREtAgsRÖstER”



sAMMANställNiNg AV föRETAgEns utVäRDERiNgAR

figur 13. 
Hur fungerade kontakten 
med studenterna? 

FiNANsiäRER OcH sAMARbEtspARtNERs

BOX INFORMATION

environment

figur 15. 
Har projektet medfört någon 
nytta för ert företag?

Samtliga företag som får hjälp via Miljöbron har möjlig-
het att lämna synpunkter på projektet efter att det avslu-
tats. Utvärderingarna används för att ständigt utveckla 
och förbättra Miljöbrons verksamhet.  

Mål och måluppfyllnad
Både det kvantitativa och det kvalitativa målet har 
uppnåtts. Verksamhetsledarna har under året lagt ex-
tra vikt vid att få in företagens åsikter om projekten. 
Utvärderingarna visar att företagen är fortsatt mycket 
nöjda, och med en hög svarsfrekvens är resultaten 
tillförlitliga.

Resultat
81 % av företagen besva-
rade Miljöbrons projektut-
värdering (mål 80 %).  
96 % av inkomna utvärde-
ringar visade att företagen 
ansåg att projektet som hel-
het varit bra eller mycket 
bra (mål 90 %).

Kontakten med Miljöbron
Företagen tyckte att de 
fick bra och tillräcklig in-
formation inför projekten. 
Detta är väldigt viktigt, 
speciellt för de företag som 
får hjälp för första gången. 
Alla företagen anger des-
sutom att de har fått ett bra 
intryck av Miljöbron. Detta gör att företagen 
återkommer samt att de gärna rekommenderar 
andra företag att vända sig till Miljöbron.

Samarbetet med studenterna
Av företagen svarade hela 99 % 
att kontakten och samarbetet 
med studenterna fungerade bra, 
se figur 13. Studenterna avslutar 
projekten med att lämna in en 
skriftlig rapport och hålla en 
muntlig presentation på företaget. 
Majoriteten av företagen tyckte 
att denna rapport och presentation 
var bra och givande.

figur 16. 
Hur har projektet med Miljöbron 
påverkat er syn på Högskolans 
förmåga att samarbeta med 
näringslivet?

figur 14.  
Vad anser ni om 
resultatet av projektet?

Projektens resultat och effekter
Studenterna är engagerade och besitter den senaste
kompetensen inom miljöområdet. Engagemanget 
och kompetensen kommer företagen till godo ge-
nom projekten och är en av orsakerna till att 96 % 
av företagen ansåg att resultaten av projekten var 
bra, se figur 14. Av yttersta vikt är också att företagen 
kan använda sig av projektens resultat. Det är därför 
glädjande att drygt 88 % av företagen anser att pro-
jektet medfört stor eller mycket stor nytta för deras 
verksamhet, se figur 15. 

Att företagen har fått en positiv bild av Miljöbron, 
tyckt att kontakten med studenterna har fungerat bra 
och är nöjda med resultatet av projekten är med all 
sannolikhet avgörande faktorer för att företagen har 
fått en mer positiv bild av högskolan och dess förmå-
ga att samarbeta med näringslivet, se figur 16. 
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Uppdrag Kursprojekt Ex-jobb Totalt

Avfall/återvinning 2 3 5

Biologi 1 1 2

ekonomi 1 2 3

energi 3 6 9

Information/kommunikation 11 3 6 20

Juridik 1 1

kemi 5 2 4 11

Miljöledning 9 40 10 59

Produktutveckling 10 1 11

Samhällsplanering 1 3 4

Transport/logistik 1 5 6

övrigt 1 4 5 10

Totalt 29 65 47 141

Projektens fördelning ämnesvis

Här genomförde studenterna projekten

Region Göteborg Fyrbodal Skaraborg Sjuhärad

Skola Totalt

Chalmers 37 14 1 2 54

Göteborgs universitet 89 21 10 6 126

Högskolan i Borås 23 11 11 7 52

Högskolan i Skövde 11 11

Högskolan Väst 21 2 23

övriga högskolor/universitet 11 5 2 3 21

Totalt 160 72 37 18 287

Studenternas utbildning

Kandidat

Affärsutveckling Bygg 1

Arbetsvetarprogrammet 2

Biologiprogrammet 1

Bioteknik 1

Byggingenjör 8

dataingenjör 1

designingenjör 12

digitala media med inriktning mot 
upplevelse och lärande

2

ekologiprogrammet 9

el- och värmekraftsingenjör 2

Geografiprogrammet 3

Globala studier, kandidatprogram-
met i

1

Internationell affärsingenjör 44

Juristprogrammet 2

kemiprogrammet 2

kemisk analysteknik 2

logistikprogram 1

Marina Vetenskaper, kandidatpro-
gram

1

Maskiningenjör 43

Mekatronikingenjör 1

Miljöprogram, övriga 4

Miljövetenskap med inriktning  
naturvetenskap, kandidatprogram

26

offentlig förvaltning,  
kandidatprogrammet i

2

Samhällsvetenskapligt miljövetar-
program

50

Textilingenjör 2

övrigt 1

Totalt 224

Master/Civilingenjör/Magister

Biologi 1

Biotechnology 2

Civilekonomprogrammet 2

elektroteknik 1

environmental Measurements and Assessments 1

förvaltningsprogram 1

Industrial ecology 6

Innovative and Sustainable Chemical engineering 1

kemiteknik 2

Management and economics of Innovation 2

Master in global studies 1

Master of Science in economics 2

Master of Science in environmental Management and economics 1

Miljö- och hälsoskydd 4

Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, magister 1

Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, master 6

Product development 1

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 6

Sustainable energy Systems 1

Teknisk fysik 1

Totalt 43

under året har även 20 studenter som läser fristående kurser deltagit i projekt.
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fyrbodal  I Göteborg  I Sjuhärad  I Skaraborg

n  Materialval
n  Hållbara energilösningar 
n  Samhällsplanering
n  Logistik- och transportfrågor 
n  Avfallsfrågor 
n  Grön struktur
n  Miljöekonomi 
n  Miljörätt 
n  Kemikaliefrågor 
n  Miljöpolicy 
n  Attitydundersökning 
n  Livscykelanalys 

Exempel på vad  
vi kan förmedla: 


