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17 ÅR AV SAMARBETE
Miljöbron har sedan 1997 varit en länk mellan 
studenter, akademi och näringsliv på miljö- och 
hållbarhetsområdet. 2014 fyllde Miljöbron 17 år! 

När jag träffade de anställda på en lunch några dagar 
innan denna text skrevs kunde vi konstatera att det 
varit ett mellanår, ”Inget särskilt har hänt, det har 
varit stabilt”. Någon kring bordet påpekade då att vi 
faktiskt har haft 144 projekt och att vi genomförde 
vår stora satsning på examensarbeten, X-Race, för-
sta gången, att vår nya organisation börjar sätta sig, 
att vi tagit vårt kvalitetsarbete till en helt annan nivå 
och att både studenter och näringslivet är mycket 
nöjda med det vi åstadkommer. Så ett helt vanligt 
mellanår känns det ändå inte som. 

X-Race 13/14 vanns av Victor Gillholm och Isac 
Rosander. De fick 10 000 kronor för sitt examens-
arbete om hur man kan använda plastmattor som 
anslutningsvägar vid vindkraftsbyggnation. 

På andra plats kom Hilma Samuelsson som 
undersökt kemikalieinnehåll i tandkrämer, på tredje 
plats kom Jonathan Alvebratt och Martin Blidmark 
för sin livscykelanalys på tak med integrerade 
sol celler. Stort tack till alla deltagande studenter, 
företag, jury och våra samarbetspartners i X-Race, 
Unionen och Västra Götalands regionen! 

Det var väldigt roligt för oss på Miljöbron att få 

driva tävlingen och alla de kringaktiviteter vi anord-
nade. Hösten 2014 drog vi igång en ny omgång av 
X-Race som fortfarande pågår och vi ser fram emot 
nya spännande idéer och resultat som kommer 
bidra till en än mer hållbar framtid.

För 17 år sedan var hållbar utveckling ett nytt 
begrepp för många. Miljöbron var då en pigg nykom-
ling som låg helt rätt i tiden. Nu är frågan inte längre 
ny, men mer aktuell än någonsin och efterfrågan på 
våra tjänster är stor. Nu ska vi fortsätta med ut-
vecklingen av vår verksamhet. Tanken är att försöka 
engagera studenter och företag mer i Miljöbron för 
att få utväxling på det vi gör. Med den bas vi byggt 
upp med hjälp av en bra verksamhetsidé och fantas-
tisk personal är jag övertygad om att vi kommer 
lyckas!

 
 
 
 
 
 
 
 
  David Backelin, 
 ordförande

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
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OM MILJÖBRON

OM MILJÖBRON

Organisation

När Miljöbron startades 1997 var det ett 
pilotprojekt. Man hade identifierat ett 
glapp mellan studenternas utbildningar och 
arbetslivet då många utbildningar saknade 
praktik. Samtidigt ökade intresset för miljö och 
hållbar utveckling i samhället liksom kraven på 
företagen att arbeta med frågorna. 

Under VM i Friidrott i Göteborg 1995 lät man genom 
VM-akademin studenter från Göteborgs universitet 
och Chalmers hjälpa turister och besökare i Göte-
borg, genom att snabbt ta fram information med hjälp 
av mobiltelefoner och bärbara datorer. Här föddes 
idén om Miljöbron! Varför inte låta studenter hjälpa 
företag att snabbt få tillgång till aktuell kunskap? 

Pilotprojektet Miljöbron startade 1997 på initiativ 
av Teknikbrostiftelsen, Svenska Arbetsgivareföre-
ningen,  Aspen Petroleum AB, Ecoplan AB samt Göte-
borgs universitet. Året efter, 1998, övergick Miljöbron 
till att bli den ideella förening vi är än idag.

Miljöbrons verksamhetsidé håller fortfarande, 17 
år senare. Genom att koppla ihop studenter med 
före tag genom olika projekt får studenterna värde-
full erfarenhet och kontakter samtidigt som före-

tagen får tillgång till ny kunskap. Miljöbron  arbetar 
kontinuerligt för att minska avståndet och öka 
utbytet mellan akademi och näringsliv.

Idag är det inom många branscher otänkbart att 
inte inkludera miljö- och hållbarhetsaspekter, konsu-
menter och användare ställer högre krav samtidigt 
som många företag har insett ett behov av omställ-
ning mot en mer hållbar affärsmodell. Miljö- och 
hållbarhetsaspekter har även integrerats och blivit 
en allt viktigare del i fler utbildningar. Detta innebär 
att Miljöbrons funktion är högst aktuell och att allt 
fler verksamheter och studenter inom olika fält har 
intresse för miljö- och hållbarhetsrelaterade projekt. 

Miljöbron 2014
Under 2014 har Miljöbron haft verksamhet i hela 
Västra Götaland. Förutom huvudkontoret i Göte-
borg finns även lokalkontor i Fyrbodal och i Sjuhä-
rad. Verksamheten finansieras lokalt av högskola, 
näringsliv samt kommunala och regionala medel.  
I Skåne finns en systerförening som går under nam-
net Miljöbron Skåne. Föreningarna utbyter erfaren-
heter med varandra genom terminsvisa träffar.

Miljöbron är en ideell förening där studenter, anställda 

samt finansiärer är medlemmar. Styrelsen är arbetsgivare 

och föreningens verkställande ledning. Styrelsen består 

av representanter från näringsliv och akademi i regionen 

och ansvarar för verksamhetens riktlinjer. Operativt 

sköts verksamheten av verksamhetsledare med över-

gripande ansvar samt regionansvariga för delregionerna 

Göteborg, Fyrbodal och Sjuhärad. Verksamhet i Skaraborg 

bedrivs även i begränsad form. 

   Eftersom Miljöbrons verksamhet inte är vinstdrivande 

är vi beroende av extern finansiering och drivs av regio-

nala, kommunala och privata medel. Studenter som utför 

projekten, och företag som tar emot dem, utgör natur-

ligtvis själva stommen av Miljöbrons verksamhet!

Styrelseordförande: 
David Backelin, Göteborgs Stad, trafikkontoret 

Ledamöter:
Johanna Bjarsch Fohlin, 

Student, Chalmers Tekniska högskola 

Staffan Bolminger, Älvstranden Utveckling AB 

Annika Axelsson, DEM Collective  

Ann-Charlotte Höijer, Proteco 

Lillemor Lindberg, Innovatum Teknikpark AB 

Björn Mattiasson, Lindex 

Anna Nyström Claesson, Chalmers Tekniska högskola 

Anders Sandoff, Handelshögskolan  

vid Göteborgs universitet

Styrelse
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Anna Jonson Sahlberg,  
Verksamhetsledare 
Regionansvarig Fyrbodal

Maria Rydberg,  
Verksamhetsledare 
Regionansvarig Göteborg

Christin Carlsson,  
Regionansvarig Göteborg
Helena Callstam,  
Regionansvarig Göteborg (jan–aug)
Lisa Andersson,  
Projektledare Göteborg (fr.o.m. sep)
Sandra Johansson,  
Regionansvarig Sjuhärad 
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FIGUR 1 Miljöbrons utveckling genom åren
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETS BERÄTTELSE
2014 är året då Miljöbron vände sina blickar inåt 
för att förbättra det interna arbetet samtidigt 
som två stora projekt, att ta fram en ny grafisk 
profil och X-Race 13/14 slutfördes. X-Race 
13/14, blev precis det tillfälle för studenter 
att mötas över utbildningsgränserna som var 
tanken och avslutades med en hejdundrande 
fest där årets bästa examensarbete prisades. 
Miljöbron har under året också inlett flera nya 
samarbeten både för att nå ut med vårt budskap 
men också för att säkra god kvalitet och fortsatt 
utveckling i verksamheten.

MILJÖBRON 2.0 – Kvalitet
Under 2014 har Miljöbron arbetat mycket med 
att säkra den höga kvalitet som är organisationens 
signum. Eftersom det är viktigt att leva som man lär 
så tog Miljöbron hjälp av en grupp studenter från 
Högskolan i Borås som under hösten 2013 såg över 
organisationens kvalitetsarbete för att få ett under-
lag att utgå ifrån. Anställda och styrelse har arbetat 
tillsammans med att utveckla både det interna arbe-
tet samt hur vi utvärderar och följer upp de projekt 
som genomförs. En av följderna av detta arbete är 
att de utvärderingar som studenter och uppdrags-
givare fyller i delvis kommer att se annorlunda ut 
från och med 2015. Miljöbron har även blivit vassare 
på att erbjuda hållbarhetsprojekt av hög kvalitet för 
både uppdragsgivare och studenter. 

Grafisk profil
Redan 2013 påbörjades arbete med att förnya och 
förbättra Miljöbron grafiska profil genom att styrel-
se och anställda genomförde ett gediget förarbete 
till grund för förnyelseprocessen. Med avstamp i 
detta underlag fullföljdes tillsammans med vår sys-
terorganisation Miljöbron Skåne arbetet med att ta 
fram en ny grafisk profil. 

Nya samarbeten
Miljöbron arbetar alltid med att hitta nya vägar att 
nå ut med erbjudanden till studenter och uppdrags-
givare. I år har Miljöbron påbörjat flera nya samar-
beten och arrangerat aktiviteter. Under våren 2014 
anordnades en inspirationskväll på Universeum med 
trendspaning, panelsamtal och mingel för studenter 
och näringsliv. Kvällen arrangerades tillsammans 
med hållbarhetsorganisationer vid Göteborgs 
universitet och Chalmers. Samarbetet med dessa 
organisationer har fortsatt med regelbundna träffar 
under året.

På vårt Fyrbodalskontor har ett nytt samarbete 
inletts med Högskolan i Västs avdelning Tema karriär. 
Tillsammans har flera evenemang genomförts. 

I Sjuhärad har Miljöbron varit del i ett regions-
överskridande projekt där studenter på högskolor 
i regionen agerar ”hållbarhetsambassadörer”. Det 
är en del av SMART Energi, ett projekt inom Västra 
Götalands strategiska miljöarbete. 

KVARTAL 1
• Christin, vår tidigare 
praktikant får anställning som 
regionansvarig i Göteborg
• X-Race första utbildning i 
projektledning genomförs
• Ställer ut på arbetsmark-
nadsdagarna STARK, HArm, 
Gaius, Framtid, Spira, Hållbar-
hetsdagen, Arkipelago, InWest

KVARTAL 2
• Årsmöte i föreningen
• X-Race andra utbildning 
om att marknadsföra sig själv
• X-Race tredje utbildning   
om presentationsteknik
• Inspirationskväll på 
 Universeum 
• Avslutningsfest och pris-
utdelning i X-Race

KVARTAL 3
• X-race 14/15 startar
• Seminarium för att lyfta 
examensarbetesresultat i 
Göteborg och Borås
• Presentationer för företag 
som ska miljödiplomeras 
• Helena Callstam går  
på föräldraledighet. Lisa An-
dersson vikarierar för henne

KVARTAL 4
• Ny grafisk profil antas
• Presentationer för företag 
som ska miljödiplomeras 
• Ställer ut på arbets-
marknadsdagarna  I-dagen, 
VARM, KARM, Gadden, 
Hållbarhet
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Hösten 2013 sjösatte Miljöbron en satsning på 
examensarbeten som avslutades under våren 2014. 
Kampanjen fick namnet X-Race och innebar att 
studenter som skriver sina examensarbeten via 
Miljöbron får ut mer av examensarbetesprocessen 
genom möjlighet till fortbildning, nätverkande och 
chans att vinna pris för bästa examensarbete. 

Vårterminen 2014 genomfördes tre olika utbild-
ningar för studenter inom ramen för X-Race: pro-
jektledning med fokus på examensarbetesprocessen, 
presentationsteknik samt hur man på bästa sätt 
marknadsför sig själv på arbetsmarknaden. Samtliga 
utbildningar var mycket uppskattade av studenterna 
som både fick ny kunskap och chans att träffa andra 
i samma situation som dem själva. 

Den 12 juni hölls finalen av X-Race och vinnarna 
korades. På Bistrot i Göteborg bjöds det på mid-
dagsbuffé, underhållning från H.M. Hammarin och 
förstås presentationer från våra tre finalister. Utifrån 
kriterierna hade vår jury ett tufft arbete med att 
utse vinnarna men deras slutgiltiga val föll på Victor 

Gillholm och Isac Rosander med sitt examensarbete 
om plastmattor som anslutningsvägar vid vindkrafts-
byggnation. 

På andra plats kom Hilma Samuelsson som gran-
skat tandkrämers kemikalieinnehåll och cocktailef-
fekten i tandkräm. Tredje platsen kneps av Jonathan 
Alvebratt och Martin Blidmark för sin LCA på ett 
tak med integrerade solceller. Läs mer om första-
pristagarna på sidan 9.

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KRITERIER FÖR X-RACE
Nytta: Examensarbetet ska bidra till samhällsnytta, 
branschnytta eller stor företagsnytta.
Akademisk relevans: Examensarbetet ska hålla god 
kvalitet genom att vara välskrivet, källkritiskt, ha god metod, 
struktur och läsvänlighet samt ha ett relevant resultat i 
förhållande till frågeställning.
Miljö/hållbar utveckling: Examensarbetet ska ha en 
tydlig koppling till miljö och hållbar utveckling.
Nytänkande: Examensarbetet ska innehålla ett visst mått 
av nytänkande i form av till exempel ny produkt/tjänst, 
metod eller tillämpning av nya forskningsrön.

Är du med?
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SAMVERKANSPROJEKT

144 PROJEKT UNDER 2014

Miljöbrons verksamhetsidé, att förmedla 
hållbarhetsprojekt mellan företag och studenter, 
har även i år varit till stort intresse för alla 
parter. Projekten under 2014 visar på en 
stor ämnesbredd, från produktutveckling och 
visionsarbete till miljöledningssystem. 144 
projekt genomfördes i Västra Götalandsregionen 
med nöjda studenter och företag.

Miljöbrons projekt
De projekt som Miljöbron förmedlar ska bidra till 
en hållbar utveckling i hela regionen och vara givan-
de för både företag och studenter. Projekten finns i 
tre format: uppdrag, kursprojekt och examensarbe-
ten och det är företagens problemställning som styr 
projektformen. 
•  Uppdrag är korta projekt där studenterna jobbar 

två och två och förväntas lägga ner 10 – 20 timmar 
per person. Uppdragen utför studenterna ideellt 
på fritiden, parallellt med sina studier. 

•  Kursprojekt förmedlas inom ramen för kurser på 
högskolorna och universitet i regionen och inne-
bär oftast att studenterna arbetar i grupper om 
2 – 5 studenter under 1– 8 veckors tid. 

•  Examensarbeten görs under 10 eller 20 veckor på 
såväl kandidat- som mastersnivå. 

Fortsatt stabilt 
2014 är ett stabilt år med goda resultat, även om 
inte alla projektmål uppnåddes. 144 projekt genom-

fördes runt om i Västra Götaland. Målet var 160 
projekt med 122 unika företag och 345 unika stu-
denter. Verksamheten är stabil och Miljöbron fort-
sätter att förmedla projekt med varierad karaktär. 

Nytt för 2014 är att vi även har börjat förmedla 
praktikplatser som inte är bundna till några av de 
kurser vi har samarbeten med, detta för att utöka 
möjligheterna för fler studenter och företag att ta 
nytta av varandra. 

Ett nytt kurssamarbete inleddes men tre av de 
befintliga kurssamarbetena kom även att avslutas. 
Trots detta gör Miljöbron ett av sina bästa år någon-
sin sett till antal projekt, studenter och företag.

Stor ämnesbredd
Miljöbron arbetar ständigt med att skapa projekt 
som passar för studenter med olika inriktningar. 
Samtliga av Miljöbrons projekt har en koppling till 
hållbar utveckling, något som traditionellt förknip-
pats mest med miljö men som även handlar om 
social- och ekonomisk hållbarhet. 

I takt med att hållbarhets begreppet etablerats 
har också synen på vad ett framgångsrikt miljö-
arbete innefattar breddats. Detta avspeglar sig i de 
senaste årens projekt som i större utsträckning än 
tidigare har berört sociala och ekonomiska aspekter, 
exempelvis kopplat till hållbar stadsutveckling där 
alla tre aspekter behöver samspela.

FIGUR 3
Genomförda projekt under verksamhetsåret 
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FIGUR 2
Totalt genomförda projekt uppdelat på region

99 projekt 
(mål 100)

24 projekt 
(mål 25)

21 projekt 
(mål 30)

* I Skaraborg genomfördes 0 projekt 2014 (mål 5).

År 2014
År 2013
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Den 12 juni hölls finalen 
av X-Race där vinnarna 
Victor Gillholm och Isac 
Rosander korades. De tog 
hem segern med sitt ex-
jobb om plastmattor som 
anslutningsvägar vid vindkraft 
byggnation och vann därmed 
prissumman på 10  000 kronor. 

I ex-jobbet samarbetade studenterna 
med företaget GreenExtreme som 
arbetar med vindkraftsprojektering. 
Juryn motiverade vinsten med att 
bland annat säga: 

”Isac Rosander och Victor Gillholm har 
med ett framåtsträvandet arbete, funnit 
ett för företaget mycket användbart 
resultat. Uppsatsen lyfter en originell idé 
där temporära vägar kan bli framtiden i 
exploaterandet av vindkraftparker.”

Isabel Isaksson från GreenExtre-
me kontaktade Miljöbron redan på 
hösten 2013 med idén om att un-
dersöka vilka möjliga lösningar som 
finns vid anläggning av vägar för 
vindkraftverk. Att anlägga tillfart-
vägar för vindkraft är både kostsamt 
och innebär stora ingrepp på miljön.

att greenextreme var ute i god 
tid ökade möjligheterna för Miljö-
bron att rekrytera lämpliga studen-
ter och både företag och studen-
terna hann förbereda sig ordentligt 
inför projektet. Alla tre inblandade 
var mycket nöjda med resultatet.

– Jag är stolt över rapporten som 
vi lämnade över och tycker att mina 
förväntningar på ex-jobbet uppfyll-
des! Vi fick ett mycket bra bemötan-
de av alla på GreenExtreme och det 
var roligt och intressant att se hur 
de arbetade, säger Isac Rosander. 

Givetvis dök frågor och pro-

blem upp under arbetets gång men 
genom bra dialog kom de förbi 
fallgroparna. 

– Vi stötte på hinder och för att 
övervinna dessa behövde jag och 
Victor verkligen arbeta tillsammans. 
Under projektet fungerar persona-
len på Miljöbron som ett bollplank 
där vi fick bra input för att komma 
vidare, fortsätter han.

 
för greenextreme har resulta-
tet varit mycket användbart i jakten 
på leverantörer. 

– Isac och Victor redovisade ett 
bra underlag. Vi fick veta vilka 
leverantörer det finns på marknaden 
och vad man bör tänka på vid olika 
geotekniska förutsättningar. Efter 
projektet valde vi att ta kontakt med 
det företag som fanns i Sverige och 
har haft ett möte med dem för att se 
hur möjligheterna att använda deras 
produkter i framtiden såg ut, säger 
Isabel Isaksson från GreenExtreme.

När Isabel får frågan om hur hon 
upplevde processen och genomför-
andet av ex-jobbet beskriver hon att 
det har varit en bra upplevelse att 
ta emot studenter ifrån Chalmers 
via Miljöbron. Dels på grund av den 
hjälp som Miljöbron förmedlade 
under arbetets gång men också Mil-
jöbrons förmåga att para ihop rätt 
student med rätt företag. 

Att hitta drivna studenter som 
kan se på det egna företagets 
problem med nya ögon har varit 
värdefullt. Det är något som Isabel 
skulle rekommendera fler företag 
att göra. 

Nu jobbar Isac på Sigma Civil AB 
med geoteknik, något som ex-job-
bet delvis handlade om. När vi 
frågar honom om han tror ex-jobbet 
bidrog till den anställning han har 
idag svarar han att det indirekt gjor-
de det, tack vare den erfarenheten 
han fick. 

ISAC OCH VIKTOR
satsade på GreenExtreme

Från X-Racefesten. Från vänster Isac Rosander och  Viktor Gillholm, i mitten Hilma 
Samuelsson som kom på tredjeplats och till vänster om henne Martin Bildmark och 
Jonathan Alvebratt som tog hem andraplatsen  foto: emma nilsmark

X-Race
13/14

MILJÖBRON ÅRSRAPPORT 2014
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Under 2014 hjälpte Miljöbron 
336 studenter att komma i 
kontakta med företag i Västra 
Götaland. För Linnéa Kappel 
som gjort två projekt på 
Innovatum Teknikpark blev 
uppdragen startskottet på 
karriären. 

– Båda uppdragen gav mig såväl nya 
insikter som värdefulla kontakter – 
varav Lillemor Lindberg på Inno-
vatum var en stark referens när jag 
fick mitt nuvarande jobb.

Tillsammans med tre andra 
studenter gjorde Linnéa Kappel en 
kartläggning av aktörer inom Cle-
antech för projektet Scandinavian 
Cleantech Network (SCN) på tek-
nikparken Innovatum i Trollhättan.

Lillemor Lindberg på Innovatum 
var Linnéas handledare i uppdraget 
och var mycket nöjd med resultatet, 
där hon till och med fick mer än 
hon förväntat sig. 

– Det känns som man får ett bi-
drag till sin egen verksamhet via de 
ungas synsätt och en aktuell resurs 
vad gäller kompetens. Jag kan re-
kommendera andra att ta chansen!

att i slutet av sina studier 
direkt få kontakt med arbetsmark-
naden och känna att ens kunskap var 

eftertraktad, säger Linnéa var väl-
digt värdefullt. Genom uppdraget 
fick hon också kontakt med andra 
på Innovatum och på så vis fick hon 
erbjudande om en timanställning i 
ett parallellt pågående projekt. 

– Jag fick upp ögonen för nya 
spännande områden det går att ar-
beta med och insåg att steget mellan 
studie- och arbetslivet inte behöver 
vara så stort som man kan tro.

kort efter det att hon hade av-
slutat uppdragen för Innovatum fick 
Linnéa en heltidsanställning som 
kommunikatör där hållbarhetsfrågor 
ingår som ett stort fokusområde, 
hennes goda referenser var en bidra-
gande anledning. 

Innovatum är en av Miljöbrons 
partners och har årligen student-
projekt. Lillemor har erfarenhet av 
att handleda flera studenter och har 
några tips till verksamheter som 
planerar att ha studentuppdrag. 

– När man beskriver uppdraget 
får man en chans att reflektera och 
strukturera det man vill få hjälp 
med – vilket är bra. Men låt gärna 
studenterna själva ge sin syn på 
ursprungsfrågan/problemet när det 
väl kommit igång, så kan du få in 
helt nya synvinklar vilket ger ytterli-
gare en dimension.

INSIKTER 
OCH BRA 
KONTAKTER

MILJÖBRON ÅRSRAPPORT 2014
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Hej, Andreas Hanning! 
Kursansvarig Maritime 
Environment and 
Environmental 
Management, Chalmers

2014 var du med och ut-
vecklade en ny masterkurs 
på Institutionen för sjöfart 
och marin teknik vid Chal-
mers, Maritime Environments and Environmental 
 Management. Kursen handlar om att undersöka 
ett företags miljöpåverkan och önskemålet för 
kursen var att ha en tydlig koppling till industrin. 
Du valde att inleda ett samarbete med Miljöbron 
för att få hjälp med att hitta passande företag. 

Hur har det gått? 
– Jag förväntade mig att Miljöbron skulle arbeta 

hårt för att hitta företag till våra kursprojekt och 
det uppfyllde Miljöbron mycket bra! Vi fick fem 
företag som deltog i kursen vilket gjorde att vi fick 
en bra spridning på projekt och företagstyper. 

Vad ser du för nytta med att ta in verklighets-
baserade case i kurser? 

– Flera fördelar! I vårt fall fick studenterna 
i uppgift att identifiera företagens största mil-
jöpåverkan, samt föreslå en ny miljöpolicy samt 
miljömål för att minska miljöpåverkan. Detta 
medförde att studenterna blev aktiva förändrings-
agenter och drev på för en ökad miljömedveten-
het, inte bara ur deras egna perspektiv utan också 
ur företagens perspektiv. Det skapar engagemang 
och relevans för studenterna som får möjlighet att 
använda den kunskap som de i detta fall har byggt 
upp under fyra år. 

Har du några tankar du vill dela med dig av? 
– Alla kurser som har projekt med miljöfokus 

skulle ha stor nytta av att samarbete med Miljö-
bron om kursprojekt. Att kunna erbjuda studen-
terna möjlighet att samarbeta med företag och 
som i vårt fall bidra till att utveckla företagens 
miljöarbete är något som inte bara stärker studen-
terna i deras roll, det bidrar också till att ta små 
viktiga steg mot en hållbar framtid.

Linnéa Kappel genomförde projekt på 
Innovatum i Trollhättan. Uppdragen 

gav henne jobberbjudanden och bra 
referenser till hennes nuvarande jobb.
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STUDENTERNA

Målet för 2014 var att 345 unika studenter 
skulle delta i projekt via Miljöbron. Resultatet 
blev 336 unika studenter. Det är något färre 
studenter än målet men trots det har Miljöbron 
gjort ett av sina bästa år någonsin. Det visar att 
Miljöbrons koncept är uppskattat och ett bra 
komplement till utbildningen. 

Vid rekrytering av studenter utgår Miljöbron alltid 
från kompetens, vilket främjar möjligheterna till 
arbetslivserfarenhet oavsett kön och härkomst. 
Under 2014 ökade antalet internationella studenter 
som gjort projekt för Miljöbron. Av de 336 unika 
studenterna var 12 procent internationella, medan 
motsvarande siffra för 2013 var 9 procent. Under 
2014 var 60 procent av de engagerade studenterna 
kvinnor och 40 procent män.

Företagens frågeställningar är avgörande för vilka 

studenter Miljöbron rekryterar. I och med att fråge-
ställningarna blir allt bredare ökar även bredden på 
studenterna. Studenter från flera utbildningar får 
därmed möjlighet att göra projekt och bidra med 
sin specifika kompetens, för mer information om 
studenternas utbildning se Bilaga sidan 18. 

Av de 336 unika studenterna som genomförde 
projekt under året valde 12 studenter att göra två 
eller fler projekt. Studenterna som deltog i projekt 
kom från lärosäten i Västra Götaland och 69 pro-
cent av dessa deltog i kursprojekt. Dessutom kom 
9 studenter från andra högskolor i landet. Se figur 4 
och 5. För mer information och utförligare statistik, 
se Bilaga.

STUDENTER MED KOMPETENS 

Högskolan Väst
55 unika studenter från Högskolan Väst gjorde projekt via 
Miljöbron 2014 (mål 60). 

Trots ett mycket bra studentår med nöjda studenter och 
bra kurssamarbeten nåddes inte målet på 60 studenter. 
Anledning till detta är att ett tidigare kurssamarbete 
avslutats. 

De kurssamarbeten Miljöbron har haft med 
Högskolan Väst under 2014 var Digitala media och 
Produktutveckling. I Digitala media tar studenterna fram 
en digital artefakt vars effekt syftar till att öka förståelsen 
för miljö- och hållbarhet inom en verksamhet. 

Chalmers
Högskolan Väst
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Övriga

169
58

55 45
9

FIGUR 5 Studenternas fördelning utifrån lärosäte

Ex-jobb
Kursprojekt
Uppdrag

FIGUR 4 Studenternas fördelning på projekttyp

169246

69
41

Göteborgs universitet
169 unika studenter från Göteborgs universitet gjorde 
projekt via Miljöbron (mål 160) år 2014. 

Göteborgs universitet stod för hälften av alla studenter 
som gör projekt via Miljöbron, tack vare de många 
kurssamarbeten med Miljöbron har med Universitet. 
Under 2014 har Miljöbron haft samarbete med kurserna 
Environmental Management Systems, Miljövetenskaplig 
praktik, Miljöpsykologi och Sustainable Marketing 
Management. Studenterna på Göteborgs universitet 
kom främst från utbildningarna Samhällsvetenskapligt 
miljövetarprogram samt Miljövetenskapligt program med 
naturvetenskaplig inriktning. 
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STUDENTERNA

Chalmers tekniska högskola
45 unika studenter från Chalmers gjorde projekt via 
Miljöbron 2014 (mål 60). 

Tyvärr uppnåddes inte målet, vilket delvis kan förklaras 
av omstrukturering i två tidigare kurssamarbeten. Tack 
vare stora informationsinsatser under 2013 kan Miljöbron 
trots detta mäta en ökning. Miljöbron arbetade aktivt 
med informationsinsatser även 2014. 

På Chalmers har Miljöbron genomfört ett nytt 
kurssamarbete i kursen Maritime Environments and 
Environmental Management (MEEM). Kursen ingår i 
mastersprogrammet Martime Management. 

Högskolan i Borås
58 unika studenter från Högskolan i Borås gjorde projekt 
via Miljöbron 2014 (mål 50). 

Under 2014 var det en bra spridning på studenterna från 
Högskolan i Borås. Många som deltog i kurssamarbetet 
Kvalitet- och ledningssystem kom från utbildningarna 
Maskiningenjör (kandidat), Industriell ekonomi 
(kandidat) och Textilingenjör (kandidat). Kursens projekt 
omstrukturerades under 2014 till att inkludera projekt i 
miljöledning. Därför höll Miljöbron en frivillig föreläsning 
om miljödiplomering. Andra kurssamarbeten som 
Miljöbron har på Högskolan i Borås är Life Cycle Analysis  
och Industriprojekt för energiingenjörer. 
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UTVÄRDERING FRÅN STUDENTER

Samtliga studenter som genomför projekt har 
möjlighet att lämna synpunkter efter avslut. 
Detta för att Miljöbrons verksamhet ska kunna 
utvecklas och förbättras. När relationerna 
mellan företag, student och Miljö bron fungerar 
blir resultaten lyckade.  

Miljöbron jobbar efter en process som ska ge en 
tydlig vägledning i hur projektet bör gå till. Proces-
sen ska ge studenten en bra och trygg resa i genom-
förandet. För att säkra detta genomför Miljöbron en 
utvärdring med studenterna efter avslutade pro-
jekt. Under 2014 uppnåddes målet på 80 procent 
svarsfrekvens med god marginal.  Av dessa ansåg 
91 procent att projektet som helhet varit bra eller 
mycket bra, se figur 6. 

Utvärderingarna visar också att 90 procent av 
studenterna känner sig förberedda och har fått 
tillräckligt med information inför projekten. 95 
procent av studenterna upplever att kontakten med 
Miljöbron fungerat mycket bra eller bra under pro-
jektet. De uppskattar att Miljöbrons medarbetare 
håller kontinuerlig kontakt och finns tillgängliga som 

hjälp och stöd under genomförandet. Det skapar en 
trygghet för studenten och stärker hen i sin kontakt 
med företaget. Utvärderingarna visar att detta är en 
vinnande metod eftersom 84 procent av studenter-
na tycker att kontakten med företaget fungerade 
bra eller mycket bra, se figur 7. 

98 procent av alla studenter lärde sig något av 
projekten och skriver att de kommer ha nytta av 
att ha genomfört projektet. Studenterna får med sig 
värdefull kompentens till sina framtida arbetsplatser 
och mer än hälften anser att projektet kommer att 
leda till något mer efter avslut. Många studenter 
(95 procent) efterfrågar fler verklighetsbaserade 
moment i sin utbildning och här fyller Miljöbron en 
viktig roll. 

Sammantaget är studenternas svar glädjande då 
de visar att projekten generellt är lyckade och att 
studenterna är mycket nöjda. Det verkliga kvittot 
för Miljöbron är att 99 procent av studenterna kan 
tänka sig att rekommendera andra studenter att 
göra projekt via Miljöbron.

47%

44% 8%
1%

Mycket bra
Bra
Dåligt
Mycket dåligt

FIGUR 6 Hur tycker du att projektet som helhet 
har varit?

54%
30%

11%
5%

Mycket bra
Bra
Dåligt
Mycket dåligt

FIGUR 7 Hur fungerade kontakten mellan dig  
och företaget?

STUDENTERNA
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FÖRETAGEN

Under 2014 har företag och organisationer från 
Västra Götaland fått hjälp av studenter för att 
påbörja eller utveckla sitt arbete med miljö 
och hållbar utveckling. Företagens konkreta 
behov ligger till grund för projekten. Intresset 
för Miljöbron speglas i branschfördelningen där 
man kan se en ökning av företag inom hotell/
restaurang, avfall/ återvinning och utbildning.

Målet för 2014 var att minst 122 företag skulle få 
hjälp av Miljöbron med sitt miljö- och hållbarhets-
arbete. Resultatet blev att 132 företag i Västra 
Götaland deltog i projekt. Glädjande är det kraftigt 
ökade antalet företag i Göteborg. I Fyrbodal slutar 
antalet företag strax under målet till följd av perso-
nalbrist under 2013. Se figur 8.

Unikt för Miljöbron är att det alltid är företagens 
konkreta behov som ligger till grund för Miljöbrons 
projekt. Det gör att resultaten blir användbara och 
medför stor nytta i företagens fortsatta arbete mot 
en hållbar utveckling. 

2014 har varit ett stabilt år på företagssidan där 
fler än någonsin valt att ta hjälp från Miljöbron. 

Detta är ett bevis på hög kvalitet och att Miljöbrons 
koncept sprider sig. Miljöbron kan erbjuda bra stöd 
och hjälp till före tag inom alla branscher. 

Årets resultat visar att företag inom fler bran-
scher väljer att ta hjälp av Miljöbron, se figur 9.

Miljöbrons huvudsakliga målgrupp är små- och 
medelstora företag (upp till 249 anställda). Det är 
därför roligt att det är just dessa som vänder sig 
till Miljöbron för att få hjälp. Av de företag som fick 
hjälp under verksamhetsåret hörde 81 procent till 
denna målgrupp, se figur 10. Statistiken visar också 
att det är de minsta företagen (1– 50 anställda) som 
i allra störst utsträckning vänder sig till Miljöbron.

STORT INTRESSE FRÅN FÖRETAG

– Annan serviceverksamhet
– Avfall/återvinning
– Bygg/fastighet
– Energi
– Finans/försäkring

– Jordbruk/skog/fiske
– Kultur/fritid

– Transport/logistik

– Handel
– Hotell/restaurang

– Tillverkning

– Utbildning
– Vård/omsorg
– Övrigt

– Information/kommunikation

17
9

14
11
1
3

16
14
1
1

14
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11
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FIGUR 9 Företagens branschfördelning

1–10

11–50

51–100

101–250

> 250

0 10 20 30 40 50

FIGUR 10 Antal anställda på företagen

FIGUR 8 Företagens  
geografiska fördelning

Göteborg
Fyrbodal
Sjuhärad
Skaraborg*

* I Skaraborg genomfördes 0 
projekt 2014.

92 företag 
(mål 65)

19 företag 
(mål 27)

22 företag 
(mål 25)
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FÖRETAGEN

Av de företag som besvarade Miljöbrons 
utvärdering 2014 var samtliga nöjda eller 
mycket nöjda med resultatet av sina 
studentprojekt, figur 11. Ett strålande tecken på 
ett lyckat år. För att säkerställa Miljöbrons goda 
kvalitet och rykte finns det interna målet om 
90 procent nöjda företag något som återigen 
överträffas. Det visar på att Miljöbron har 
rekryterat lämpliga studenter och gjort dem väl 
förberedda på uppgiften. 

Svarsfrekvensen för utvärderingen bland företagen 
var 72 procent. Målet är dock 80 procent, vilket inte 
uppnåddes. Men andelen är emellertid så hög att 
resultatet är tillförlitligt. 

Lyckade samarbeten med studenter har medfört 
att samtliga företag har en positiv bild av högskolans 
förmåga att samarbeta med näringslivet, se figur 12. 

Företagen upplever att det har fungerat bra att 
hålla kontakt med studenterna och har uppskattat 
den muntliga redovisningen och skriftliga rapporten 
som studenterna vanligtvis avslutar projekten med. 

Utvärderingarna visar att den största fördelen 

efter avslutat projekt är att företagen har sparat tid 
och resurser internt. 63 procent anger att projektet 
med Miljöbron har haft stor eller mycket stor bety-
delse för att verksamheten skulle påbörja eller ut-
veckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete, se figur 13. 
Många av projekten har därmed varit en bidragande 
faktor till ett mer hållbart företagande i regionen. 

Företagens respons visar att Miljöbrons syfte 
uppfylls: Att hjälpa små till medelstora företag med 
begränsade resurser att utveckla sitt miljöarbete. 
Företagens positiva intryck av samarbetet med 
Miljö bron gör att företagen återkommer samt re-
kommenderar andra att vända sig till Miljöbron. 

FIGUR 12 Hur har projektet med Miljöbron 
påverkat er syn på högskolornas förmåga att 
samarbeta med näringslivet?

Mycket positivt
Positivt
Negativt
Mycket negativt

54%
46%

FIGUR 13 Hur stor betydelse hade projektet med  
Miljöbron för att ni skulle påbörja eller utveckla  
ert miljö- och hållbarhetsarbete?

Mycket stor betydelse
Stor betydelse
Liten betydelse
Ingen betydelse

18%

45%
24%

12%

FÖRETAGENS ÅSIKTER

FIGUR 11 Vad anser ni om resultatet av projekten?

Mycket bra
Bra
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52%48%
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TACK TILL ALLA SOM VARIT DELAKTIGA!
Tack alla studenter som gjort projekt och företag 
som vi samarbetat med under året.  Vi vill även rikta 
ett stort tack till våra partners för att ni stödjer 
oss och gör att vi kan bygga en stabil och trygg länk 
mellan näringslivet och akademin. Genom sam-
verkan hjälpte vi fler företag än någonsin och fler 
studenter än på länge! 

Under 2014 avslutades första omgången av X-Ra-
ce. Resultatet blev lyckade projekt, nöjda partners 
och glada vinnare. Deltagarna uppskattade kampan-
jen och såg ett  värde i att träffa andra studenter 
som skriver ex-jobb. Vi i personalen har sett kam-
panjen som ett tillfälle att stärka vår relation till 
studenterna. 

2014 fick Miljöbron och Miljöbron Skåne en ny 
gemensam grafisk profil. Dessutom har de inre 
delarna av verksamheten vässats till.  Kvalitetsarbe-
tet har fått en ny inriktning och vi hoppas att detta 
ska leda till att Miljöbron kan utvecklas till en ännu 
bättre organisation.        

Vi lämnar 2014 och går in i 2015 med en ny kläd-
sel samt en stabil och bättre verksamhet. Vi vet att 
2015 kommer bli ett bra år!

HUVUDPARTNERS

PARTNERS

Miljöbron genom  
Lisa Andersson, Helena Callstam, Christin Carlsson, Sandra 

Johansson, Anna Jonson Sahlberg och Maria Rydberg

PERSONALEN HAR ORDET
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BILAGA

År -97
97/
98

98/
99

99/
00

00/
01

01/
02

02/
03

03/
04

04/
05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14

Uppdrag 6 11 34 5 25 26 30 42 22 35 33 34 40 29 31 40 35 33
Kursprojekt 3 2 2 16 15 39 54 51 58 63 77 65 61 67 105 83 
Exjobb 7 7 14 17 27 21 36 46 41 47 56 49 30 28
Projekt-
anställningar 2 4 4 4 19 7 13 5 10 5 15 6 1 3 2
Övrigt 3 2 1 1 4 10 8 4 4 12 8 10 2 1 4 11
Totalt projekt 6 16 43 7 39 54 82 115 122 115 141 160 181 157 151 157 177 157

Antal studenter 13 10 24 11 46 43 132 230 257 254 295 354 378 293 292 276 360 346
Antal företag 7 11 24 3 18 23 60 89 90 82 94 113 122 115 112 113 132 135

Miljöbrons utveckling sedan start

Projektens fördelning ämnesvis

Här genomförde studenterna projekten*

Uppdrag Kursprojekt Ex-jobb Totalt

Avfall/återvinning 1 5 4 10
Biologi 1 1
Data/IT 1 2 3
Ekonomi 3 3
Energi 1 11 6 18
Information/kommunikation 10 10 1 21
Juridik 1 1
Kemi 2 3 5
Miljöledning 10 38 2 50
Produktutveckling 7 3 10
Samhällsplanering 4 1 4 9
Transport/logistik 1 2 1 4
Övrigt 2 6 1 9
Totalt 33 83 28 144

Fyrbodal Göteborg Sjuhärad Total

Chalmers 6 34 5 45
Göteborgs universitet 27 138 24 189
Högskolan i Borås 6 38 14 58
Högskolan Väst 27 23 5 55
Övriga 1 2 6 9
Totalt 67 235 54 356

* Denna tabell redovisar icke-unika studenter.
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BILAGA

Kandidatprogram
Antal  

studenter

Biologi 2
Byggingenjör 5
Digitala media 21
Ekonomprogram 2
Energiingenjör 13
Geografi 1
Globala studier 4
Industriell ekonomi 17
Informationsteknik 1
Internationell affärsingenjör 2
Kemi 1
Kemiingenjör 3
Kulturgeografi 1
Logistikprogram 2
Marina vetenskaper 2
Maskiningenjör 45
Miljövetenskap med inriktning  
naturvetenskap 11
Offentlig förvaltning 2
Samhällsvetenskapligt  
miljövetar program 71
Textilingenjör 11
Webbredaktör 2
Väg och vattenbyggnad 1
Övriga 3
Totalt 223

Under året har även 33 studenter som läser fristående kurser 
deltagit i projekt. Av dessa läste 18 stycken kursen Environmental 
management systems och 11 stycken läste kursen Miljöspykologi. 

Studenternas utbildning

Kursprojekt
Antal  

projekt

Chalmers

Maritime Environment and  
Environmental Management 5
Göteborgs universitet

Sustainable Marketing Management 3
Miljövetenskap i praktiken 15
Miljöpsykologi 6
Environmental Management Systems 19
Praktik för miljö och hälsoskydd 1
Högskolan i Borås

Industriprojekt för energiingenjörer 11
Kvalitet och ledningssystem 11
Life Cycle Analysis 1
Högskolan Väst 

Digitala media 5
Produktutveckling 7

Masterprogram
Antal  

studenter

Atmospheric Science 3
Biologi 1
Design for Sustainable Development 1
Ecotoxicology 4
Environmental Science 1
Industrial Ecology 9
Innovation and Industrial  
Management 1
Maritime Management 20
Master of Science in Marketing  
and Comsumption 13
Masterprogram i miljö- och  
hälsoskydd 5
Masters in Environmental Science 12
Oorganisk kemi och miljö 1
Sustainable Energy Systems 2
Sustaniable Engineerging –  
Resoure Recovery 3
Övriga 4
Totalt 80

Kursnamn och antal projekt som 
genomfördes i respektive kurs 
uppdelat på lärosäte



62  200 TIMMAR
Så mycket tid har studenter totalt lagt 
ner på projekt via Miljöbron under 2014.  
Tillsammans blir det en stor skillnad för 
företagen i Västra Götaland!
 
Det motsvarar :
8 650 arbetsdagar
1 730 arbetsveckor
2 883 dagar
412 veckor
eller 8 år

eller 36 personer som  
jobbar heltid under 1 år.




