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TYDLIGA GLOBALA MÅL
Miljöbron har nu gjort skillnad i 20 år 

och i dag är det ingen som tvivlar på 
att vi alla måste jobba för en hållbar 

framtid. Det händer mycket men tyvärr går 
det för långsamt. Det krävs mod för att släppa 
gamla affärsmodeller och hitta konkurrens-
kraften i nya. Även Miljö bron behöver vara 
modiga och ständigt på tå för att göra skillnad 
på bästa sätt.  Att hitta alla rätt är inte lätt. Men 
ett säkert kort är att satsa på håll barhet.

FN:s globala mål för hållbar utveckling har  
 i dag blivit ett tydligt styrmedel för såväl 
akademin, företagen och samhället i stort. Visst 
är det fantastiskt att vi kan förhålla oss till en 
global ambition som vi alla vet behövs för att vi 
skall leva ett bra liv i dag och framåt. Men med 
handen på hjärtat så kan många av dessa mål 
kännas främmande och svåra att direkt agera 
på. 

Jag hade dock förmånen att lyssna på Johan 
Hassel, ledamot i Agenda 2030-delegationen. 
Där man har gjort en nulägesanalys för att för-
stå hur vi i Sverige kan jobba med dessa mål. 
Då handlar det exempelvis om: 
• Livsmedelskonsumtionens klimat påverkan.
• Skydda ekosystem och vattenstatus.
• Från fossilbaserat till förnyelsebart. 
• Cirkulär och biobaserad ekonomi.
• Hållbara städer med långsiktig stads planering.

Detta är också tydliga exempel där man kan ta 
vara på studenters kunskap och låta dem föra 

in nya tankar och lösningar i företagen och 
därmed öka deras konkurrenskraft,  
utveckling och attraktionskraft.

Kopplat till Miljöbrons hållbarhetsarbete 
har vi även satt en vision som vi alla gillar och 
känner för:

Vi är den ledande aktören för det värde-
skapande mötet mellan student, samhälle och 
en hållbar framtid.

Och med vår vision vill jag uppmana er alla 
att fortsätta att möta oss men också att säkra 
att alla era möten, såväl planerade som  
spontana, ger er ett bestående värde. 

Lillemor Lindberg 
Ordförande Miljöbron
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MER AKTUELL ÄN NÅGONSIN

När Miljöbron startades 1997 var det som 
ett pilotprojekt. Då som nu fanns ett glapp 
mellan studenternas utbildningar och 
arbetslivet. Många utbildningar saknade 
möjlighet att praktiskt få använda sin 
teoretiska kunskap. Nu tar vi sikte mot 
visionen att bli den ledande aktören för det 
värdeskapande mötet mellan studenter, 
samhälle och en hållbar framtid. 

Under VM i Friidrott i Göteborg 1995 lät man 
genom VM-akademin studenter från Göteborgs uni-
versitet och Chalmers hjälpa turister och besökare 
i Göteborg genom att snabbt ta fram information. 
Studenter deltog också i att utveckla en kommuni-
kationsrutin för mästerskapet som använde sig av 
den senaste tekniken, bärbara datorer och mobil-
telefoner med möjlighet att skriva korta med-
delanden, SMS.  Tänk att kunna nå personalen och ge 
löpande uppdateringar hela tiden, digitalt, var de än 
befann sig!

Så här såg framtiden ut när embryot till Miljöbron 
tog form i mitten av 1990-talet.  Två år senare, 1997, 
drog pilotprojektet igång på initiativ av Teknikbro-

stiftelsen, Svenska Arbetsgivareföreningen,  Aspen 
Petroleum AB, Ecoplan AB samt Göteborgs univer-
sitet. Året efter, 1998, övergick Miljöbron till att bli 
den ideella förening vi är än i dag. Under åren har 
vi fört samman fler än 4 000 studenter med mer än 
1 500 företag i projekt för hållbar utveckling. 

I dag är det inom många branscher otänkbart att 
inte inkludera hållbarhetsaspekter.  Kunder ställer 
högre krav samtidigt som många företag har insett 
ett behov av omställning mot en mer hållbar affärs-
modell.  Hållbarhetsaspekter har integrerats och 
blivit en allt viktigare del i fler utbildningar. Detta 
innebär att Miljöbrons verksamhet är mer aktuell nu 
än någonsin.   

VERKSAMHETSÅRET 2017 
Under 2017 har Miljöbron haft verksamhet i hela 
Västra Götaland. Förutom huvudkontoret i Göte-
borg finns även lokalkontor i Fyrbodal och i Sju
härad.  Verksamheten finansieras lokalt av högskola, 
näringsliv samt kommunala och regionala medel.  
I Skåne finns en systerförening som går under  
namnet Miljöbron Skåne. Föreningarna utbyter  
erfarenheter med varandra genom regelbundna  

  Organisation
Miljöbron är en ideell förening där studenter, anställda 
samt finansiärer/partner är medlemmar. Styrelsen är 
arbetsgivare och föreningens verkställande organ samt 
ansvarar för verksamhetens riktlinjer. Styrelsen består av 
representanter från näringsliv och akademi i regionen. 
Det operativa arbetet i verksamheten genomförs av 
verksamhetsledare med övergripande ansvar samt region-
ansvariga som arbetar i delregionerna Göteborg, Fyrbodal 
och Sjuhärad.  Verksamhet i Skaraborg bedrivs i begränsad 
form. Eftersom Miljöbrons verksamhet inte är vinst-
drivande kommer alla medel för att driva verksamheten 
från extern finansiering genom regionala, kommunala och 
privata medel. Studenter och företag i projekten som 
Miljöbron förmedlar utgör naturligtvis själva stommen av 
Miljöbrons verksamhet!

Styrelseordförande: 
Lillemor Lindberg, Innovatum

Ledamöter:
Anne Krantz Amour, Ludvig Svensson
Gunilla Wikholm, Lindex
Mattias Dahl,  Where is my pony
Åsa Lom, Krook och Tjäder
Anna Nyström Claesson, Chalmers tekniska  
högskola
Anders Sandoff, Handelshögskolan, Göteborgs  
universitet
Björn Fondén, student, Göteborgs universitet
Robin Griffiths, student, Göteborgs universitet
Elsa Tylstedt, student, Högskolan i Borås

Styrelse

MILJÖBRON
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träffar. Under året har ett gemensamt projekt kring 
ny hemsida påbörjats. 

Det värdeskapande mötet
”Den ledande aktören för det värdeskapande mötet 
mellan studenter, samhälle och en hållbar fram-
tid.” Så lyder Miljöbrons vision. Under året har de 
anställda tillsammans med styrelsen arbetat fram 
visionen som antogs i oktober.  Den hållbara fram-
tiden är vårt mål och det värdeskapande mötet vårt 
verktyg för att nå dit.  Vi ser att hållbarhetsutma-
ningarna vi har framför oss är komplexa och ställer 
höga krav på kvalitet och engagemang från vår sida, 
något som vi vill kunna möta. Därför har vi sänkt 
våra mål för antal genomförda projekt för att kunna 
satsa på att verkligen skapa värde i de projekt vi tar 
oss an. Vi vill också ge utrymme för Miljöbron som 
organisation att utvecklas. Under året har vi tagit 
fram ett nytt arbetssätt för att fånga upp, prioritera 
och målsätta utvecklingen av Miljöbron. 

Den ledande aktören måste självklart leva som 
den lär och under året har fem studenter gjort pro-
jekt för vår egen verksamhets räkning.  Vi får genom 
dessa projekt ett direkt kvitto på att studenter är 

en fantastisk resurs som kan ta klivet utanför boxen 
och se saker på helt andra sätt.

Vikten av nätverk och samverkan  
För att hålla oss aktuella i vårt erbjudande till stu-
denter och uppdragsgivare är kommunikation med 
våra målgrupper av största vikt.  Vi lägger mycket 
tid på att träffa potentiella uppdragsgivare och 
studenter i olika sammanhang, till exempel under 
arbetsmarknadsdagar, näringslivsträffar, personliga 
besök och samtal.  Under våren 2017 anställdes tre 
studentinformatörer som fick i uppgift att genom-
föra informationsinsatser gentemot studenter. 

För att vässa vårt erbjudande och vidga vårt 
nätverk har vi under året utökat vårt samarbete 
med flera organisationer som på olika sätt även de 
möter våra målgrupper, studenter och företag.  Våra 
företag kan få vara del av Black Dots innovations-
helger. CSR Västsveriges företag kan utvecklas med 
hjälp av studenter. Tillsammans skapar vi större ut-
växling för de offentliga medel som finansierar delar 
av våra verksamheter.

  

Maria Rydberg  
Verksamhetsledare

Personal

Helena Callstam  
Regionansvarig Göteborg

Sandra Johansson  
Regionansvarig  
Sjuhärad/Fyrbodal

David Sjöqvist 
Kommunikatör

Martin Ahrin-Larsson 
Regionansvarig Göteborg

Maya Strömgren 
Studentinformatör

Oscar Levenstam 
Studentinformatör

Klara Jönsson 
Studentinformatör

MILJÖBRON
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2017 firade Miljöbron 20 år. Tänk att möjligheten för 
företag att få hållbarhetskompetens från ambitiösa 
studenter funnits i 20 år. Det är värt att fira! Och 
vilken fest det blev. Under en eftermiddag och 
kväll träffades över 100 hållbarhetsintresserade för 
att ta del av nostalgiska tillbakablickar, spännande 
framtidsspaningar och inte minst musikalisk 
underhållning av fantastiska Harriet Nauer. 

Under Miljöbrons 20 år kan vi se att hållbar-
hetsbegreppen har vidgats och att arbetet mer och 
mer blir en naturlig del i samhället, i och med FN:s 
globala mål för hållbar utveckling. 

Miljöbrons 
20-årsfest



Under hösten 2016 lanserade Miljöbron  
Re:Challenge, en plattform för att utforska cirkulär 
ekonomi i företag och samhälle. Mer om Re:Chal-
lenge finns att läsa i Miljöbrons årsberättelse 2016 
samt i en separat rapport, Båda finns på Miljöbrons 
hemsida. 

2017 togs resultaten av Re:Challenge vidare i 
studentuppdraget Fixoteket, där sex studenter från 
olika utbildningar samarbetade för att designa, pla-
nera och inreda ett nav för kvartersnära återbruk 
i Göteborg. Tack vare arbetet med Fixoteket och 
Re:Challenge förankrades återbruk som en viktig 
fråga i staden. Studenterna öppnade upp dialoger 

och gav en bra grund att arbeta vidare från vilket 
ledde vidare till en Vinnovaansökan.  Ansökan bevil-
jades och fram till 2020 har Göteborgs stad stöd 
för att utveckla och driva fyra minikretslopps parker 
runt om i staden. 

Minikretsloppsparkerna 
fick sedan det gemensamma 
namnet Fixotek, ett namn 
som Miljöbrons studenter är 
föräldrar till. Även i det fort-
sätta arbetet med Fixoteken 
kommer Miljöbron att vara 
delaktig.

Kvartersnära återbruk
på stans första Fixotek

Emelie Yee, Rebecca Johansson, 
Jenny Dowds Lindberg, Sofia 

Pernbert, Anna Skoglund Keiding 
och Johanna Gedda deltog i 
Miljöbrons studentuppdrag 

Re:Challenge om ledde till att 
Fixoteket startade.

 RE:CHALLENGE   

MILJÖBRON ÅRSBERÄTTELSE 2017
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SAMVERKANSPROJEKT

PROJEKT – DET ATTRAKTIVA MÖTET

Hållbarhetsarbetet i näringsliv, kommuner 
och organisationer tar höjd och det 
märks i Miljöbrons projekt. Under 2017 
samarbetade studenter och uppdragsgivare 
i 119 samarbetsprojekt runt om i Västra 
Götaland. Ofta är det mänskliga mötet i 
centrum – relationer mellan medarbetare, 
leverantörer och kunder påverkar allt från 
cirkulär ekonomi till hållbarhetsredovisning. 
Studenter kan spela en viktig roll i det 
arbetet.

Mer än bara studentrekrytering
Miljöbrons samverkansprojekt syftar till att skapa 
en hållbar samhällsutveckling i hela regionen med 
kunskapsförsörjning och erfarenhetsutbyte för både 
företag och studenter. I de flesta fall börjar arbetet 
redan på idéstadiet. Miljöbron hjälper sina uppdrags-
givare att bryta ner svåra frågeställningar till uppgif-
ter som passar för studenter att arbeta med. 

Miljöbron arbetar med fyra typer av projekt som 
studenter kan utföra inom ramen för, eller vid sidan 
av, studier på universitet och högskola:
• Uppdrag är korta uppgifter där studenter jobbar 

två och två under 20 – 40 timmar. Uppdragen utför 
studenterna ideellt på fritiden, parallellt med sina 
studier. 

• Kursprojekt utförs inom ramen för kurser på 
högskola och universitet. Oftast arbetar studen-
terna i grupper om tre till fem studenter under 
två till io veckor. 

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

• Praktikplatser förmedlas via hemsidan till stu-
denter som läser en praktikkurs. Praktikperioden 
varierar, vanligtvis är den cirka åtta veckor lång.

 
119 projekt 2017
Under 2017 genomfördes 119 projekt i Miljöbrons 
regi, vilket ligger i linje med målet på 120. Inom 

FIGUR 2
Genomförda projekt under verksamhetsåret 

80
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0

Exjobb Kursprojekt Uppdrag

Göteborg
Fyrbodal

Sjuhärad

FIGUR 1
Totalt genomförda projekt uppdelat på delregion
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nästan alla delregioner har utfallet hamnat nära 
årets mål, bortsett från Skaraborg där inga projekt 
genomfördes under 2017. 

Miljöbron samarbetar i dagsläget med kurser på 
Göteborg universitet, Chalmers tekniska högskola, 
Högskolan i Borås och Högskolan Väst. Läs mer om 
samarbetena på sidan 12 – Studenter.

Vägen är målet
Under 2017 har det blivit tydligt vilken viktig roll 
studenter kan spela i att förankra hållbarhetsfrågor. 
Att driva hållbarhetsfrågor i organisationer är ofta 
svårt. Frågorna kan vara svåra att greppa och ställer 
krav på förändring hos både individ och organisa-
tion.

För Llentab i Kungshamn har Miljöbrons studen-
ter spelat en viktig roll i att förankra hållbarhets-
arbetet. Studenterna Lisa Larsson och Rikard 
Bertilsson från Handelshögskolan i Göteborg skrev 
sin uppsats om hur företaget skulle påverkas av den 
nya lagen om hållbarhetsredovisning.  Ann-Christin 
Bergman är HMS- och kvalitetschef: ”Den stora nyt-
tan med arbetet var att de intervjuade många i verk-

samheten och därmed skapade ett större engagemang 
för frågan”.

I en större organisation kan det i stället vara 
förankring mellan olika enheter som är utmaningen. 
Kungsbacka kommun har planer på en ny krets-
lopps- och återbrukspark. Som examensarbete 
skulle masterstudenterna Mikaela Bengtsson och 
Amanda Kock från Chalmers utreda hur lokala före-
tag och organisationen kunde kopplas på i arbetet. 
Men studenterna insåg snabbt att det fanns mycket 
kvar att enas om internt. 

”Det fanns en vision om samarbete men inte klarhet 
i vad man ville samarbeta kring. Så vi fokuserade mer 
på den interna planeringsprocessen”, berättar Mikaela. 
”Det fanns idéer om hur förvaltningar skulle samarbeta 
som inte riktigt hade förankrats. Som studenter kunde 
vi ställa frågor som hade varit svåra att ställa internt. 
Jag tror vi bidrog till att förvaltningarna började prata 
med varandra och skapa en gemensam plan redan från 
början.”

9

SAMVERKANSPROJEKT
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FÖRETAGEN

Det är fortsatt stort intresse bland 
näringslivet i regionen att ta hjälp av 
Miljöbron för att få kontakt med studenter 
som kan hjälpa dem att utvecklas. Genom att 
skapa samverkan bidrar Miljöbron även till 
uppdragsgivarnas kompetensförsörjning.

Utgångspunkten i såväl uppdrag, examensarbeten 
och praktikplatser, som Miljöbron förmedlar, är 
uppdragsgivarnas konkreta behov.  På så vis är det 
näringslivets aktuella hållbarhetsutmaningar som 
styr vilka ämnen projekten handlar om. Hållbarhet 
är inte begränsat till vissa branscher eller sektorer 
utan är något som alla företag måste förhålla sig till. 

Det är därför roligt att se en så stor spridning bland 
uppdragsgivarna och att de representerar verksam-
heter inom många olika branscher. Under 2017 var 
servicebranschen fortsatt den mest representerade 
branschen, följt av tillverkning och energibranschen, 
se figur 5.

Målet för 2017 var att Miljöbron skulle hjälpa 
110 uppdragsgivare med sina hållbarhetsutmaningar 
genom att samarbeta med studenter. Målet uppnåd-
des nästan och resultatet blev 93 företag fördelade 
över Göteborgsregionen, Sjuhärad, Fyrbodal och 
Skaraborg, se figur 3. Ca 70 procent av uppdrags
givarna 2017 var små till medelstora företag, vilket 
är Miljöbrons huvudsakliga målgrupp, se figur 4.

STORT INTRESSE FÖR HÅLLBARHET

0 5 10 15  20

FIGUR 5 Uppdragsgivarnas branschfördelning
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FIGUR 3 Uppdragsgivarnas geografiska fördelning
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FIGUR 4 Antal anställda hos uppdragsgivarna
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FÖRETAGEN

UPPDRAGSGIVARNAS ÅSIKTER

För att Miljöbron ska kunna utvecklas och 
möta näringslivets efterfrågan erbjuds 
samtliga uppdragsgivare att lämna sina 
synpunkter i en utvärdering efter avslutat 
projekt. I 2017 års utvärderingar ser man 
att främsta anledningarna till att företagen 
vänder sig till Miljöbron är för att få in ny 
kunskap i verksamheten och att ge studenter 
en chans att få erfarenheter och kontakter i 
arbetslivet. 100 procent av uppdragsgivarna 
uppger att de skulle rekommendera andra 
att ta hjälp av Miljöbron.

God kommunikation är en förutsättning för lyckade 
projekt. Det är därför glädjande att se att 93 pro-
cent av uppdragsgivarna tyckte att kontakten med 
studenterna fungerade bra eller mycket bra. Hela 
100 procent tyckte att kontakten med Miljöbron 
fungerade bra eller mycket bra. När man ser till 
projektens resultat angav 91 procent av uppdrags-
givarna att studenternas skriftliga rapport var bra 
eller mycket bra. 98 procent har dessutom angivit 

att förväntningarna på projektet har uppfyllts eller 
överträffats. 
Ur 2017 års utvärderingar kan man också utläsa att 
100 procent av projekten bidragit till att ge företa-
gen en mer positiv syn på högskolornas förmåga att 
samarbeta med näringslivet. Miljöbron fyller här en 
viktig funktion genom att minska avståndet mellan 
akademi och näringslivet och skapar värdefulla sam-
arbeten, se figur 7. 

Miljöbrons arbete är att skapa vinn-vinn situatio-
ner där parterna har ett utbyte av varandra och får 
med sig värdefulla erfarenheter. Resultatet från upp-
dragsgivarnas utvärderingar visar att 100 procent 
anser att projektet medfört nytta eller förväntas 
medföra nytta, se figur 6. 81 procent uppger att de 
vill ha ytterligare samarbete med Miljöbron efter 
avslutat projekt och 100 procent av uppdragsgivarna 
skulle rekommendera andra att ta hjälp av Miljö-
bron. Svarsfrekvensen för uppdragsgivarna var 64 
procent (mål 80  procent). Den låga siffran förklaras 
av ett fel i det nätbaserade frågeformuläret som nu 
är åtgärdat.

Mycket positivt Positivt

FIGUR 6 Har projektet medfört någon nytta  
för ert företag/organisation?*

FIGUR 7 Hur har projektet med Miljöbron  
på verkat er syn på högskolornas förmåga att  
sam arbeta med näringslivet?**

Inte än men vi tror att 
det kommer göra det

Liten nyttaMycket stor nytta

* Inget företag angav svarsalternativet ”Ingen nytta”. ** Inget företag angav svarsalternativen ”negativ” eller 
”mycket negativ”. 

Stor nytta

11 %

15 %

15 %

58 %
57 % 43 %
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 STUDENTERNA

Miljöbron har ett unikt samarbete med 
högskolor och universitet i Västra Götaland. 
Genom att interagera direkt med olika 
kurser kan Miljöbron förse studenterna på 
kursen med skarpa projekt från näringslivet 
istället för teoretiska exempel ur boken. 

Detta gäller en mängd olika utbildningar men det 
alla projekt har gemensamt är kopplingen till hållbar 
utveckling. Genom Miljöbrons projekt får studen-
ter lära sig hur man jobbar med hållbarhetsfrågor 
i arbetslivet och får praktisk erfarenhet inom sin 
utbildning oavsett om de gör kursprojekt, uppdrag 
eller examensarbeten.

Under 2017 har 283 unika studenter deltagit i 
Miljöbrons projekt med näringslivet (mål 320). Av 
dessa deltog hela 190 studenter i olika kursprojekt. 
Miljöbron arbetar kontinuerligt med att hitta ännu 
fler kurser på de olika lärosätena att samarbeta 
med. Uppdragsgivarnas frågeställningar och efter-
frågan på kompetens är alltid avgörande för vilka 
studenter Miljöbron rekryterar.  Därför är det inte 

konstigt att exempelvis studenter från Högskolan i 
Borås skrivit sitt examensarbete för ett företag på 
Orust och att studenter från Göteborgs universitet 
hjälpt Tranemo kommun. Detta gör också att möjlig-
heter till arbetslivserfarenhet för studenter främjas 
oavsett kön eller härkomst. Under 2017 represen-
terades 27 olika kandidatprogram samt 17 olika 
masterprogram bland de studenter som engage-
rade sig i Miljöbrons projekt. Detta visar på en stor 
spridning bland studenterna och att Miljöbron kan 
erbjuda projekt med stor variation. För mer infor-
mation om studenternas utbildning se bilaga. 

UNIKT SAMARBETE MED AKADEMIN

GÖTEBORGS UNIVERSITET
Som regionens största lärosäte är det inte 
konstigt att de flesta studenterna i Miljöbrons 
projekt läser vid GU. Här har Miljöbron också 
flest kurssamarbeten: Sustainable marketing ma-
nagement, Environmental management systems, 
Miljöpsykologi samt Miljövetenskap i praktiken. 
132 unika studenter från GU gjorde projekt via 
Miljöbron 2017 (mål 160).

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
På Chalmers har Miljöbron haft samarbete 
med kurserna Maritime Environments and 
Environmental management (MEEM), Sustainable 
Logistics samt Miljöteknik för elektroingenjörer. 
Dessutom har Chalmersstudenter från ett fler-
tal olika utbildningar skrivit examensarbete via 
Miljöbron. 53 unika studenter från CTH gjorde 
projekt via Miljöbron 2017 (mål 60).

HÖGSKOLAN VÄST
På Högskolan Väst har Miljöbron främst haft 
kurssamarbeten inom Digitala Media. Tidigare 
års samarbetskurs inom Produktutveckling för 
maskiningenjörer stöptes om och det kom inte 
så många studenter därifrån som först beräk-
nats. Förhoppningen är att hitta nya samarbets-
former där och på andra kurser på Högskolan 
Väst framöver. 35 unika studenter från HV gjor-
de projekt via Miljöbron under 2017 (mål 50).

HÖGSKOLAN I BORÅS
På Högskolan i Borås genomfördes samarbe-
ten med kurserna Kvalitet- och ledningssystem 
samt Energiingenjörspraktik. Dessutom har fler 
studenter än någonsin tidigare från Högskolan i 
Borås skrivit sina examensarbeten via Miljöbron. 
50 unika studenter från HB gjorde projekt via 
Miljöbron under 2017 (mål 40).

FIGUR 8 Studenternas fördelning utifrån projekttyp

Ex-jobb
Kursprojekt
Uppdrag

52

51
190
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Som en del i Miljöbrons kvalitetsarbete 
får alla studenter som genomfört projekt 
svara på en utvärdering. 93 % av studenterna 
som gjort projekt under 2017 har besvarat 
utvärderingen (mål 80 %). Resultatet av 
årets utvärderingar visar att så gott som 
alla studenter uppskattar att få testa 
sina teoretiska kunskaper i skarpa case. 
Dessutom är Miljöbrons roll som extra stöd 
och bollplank under projektens gång en 
uppskattad resurs för studenterna och 99 
procent rekommenderar andra studenter att 
vara med i Miljöbrons projekt.

Att Miljöbrons arbetssätt är väl beprövat blir tydligt 
när man läser studenternas utvärderingar. Värt att 
lyfta är bland annat att studenterna har känt sig väl 
förberedda inför projektet, att kontakten fungerat 
bra med både Miljöbron och uppdragsgivarna samt 
att de uppskattar stödet man får från Miljöbron 
under projektets gång. När studenter gör projekt 
via Miljöbron får de värdefulla kontakter i arbets-

livet. Dessutom anger många studenter att de får 
ett stärkt CV, referenser och värdefulla erfarenheter, 
se figur 9. 

Detta är ett starkt bevis på att studenterna tyck-
er att Miljöbrons projekt är ett värdefullt komple-
ment till utbildningen.  Tack vare lång erfarenhet av 
ett nära samarbete med akademin kan Miljöbron 
erbjuda studenter på en mängd utbildningar och 
kurser skarpa case med hållbarhetskoppling. Så gott 
som alla (96 procent) studenter tycker att verklig-
hetsbaserade moment i kurser är bra eller mycket 
bra. 

Under 2017 genomförde 52 studenter examens-
arbete i Miljöbrons regi.  Att skriva sitt examensar-
bete genom Miljöbron innebär att studenten får ett 
färdigt projektförslag för en uppdragsgivare med 
möjlighet till extra stöd och bollplank under tiden. 
Många studenter ser de färdiga projektförslagen 
som en stor attraktionskraft samt att uppdragsgi-
varna varit spännande, men den största anledningen 
att välja att göra sitt exjobb via Miljöbron är den 
extra stöttning man får längs vägen, se figur 10. 

VILL GÖRA NEDSLAG I VERKLIGHETEN

FIGUR 10  Vad anser du är de största fördelarna 
med att göra examensarbete/uppsats via Miljöbron? 

FIGUR 9  Vet du redan nu om projektet du genom-
fört kommer att leda till något av följande?  
(Flera kryss möjliga)
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Miljöbrons utveckling sedan start

Projektens fördelning ämnesvis

Här genomförde studenterna projekten*

Uppdrag Kursprojekt Examensarbete Totalt

Avfall/återvinning 2 3 5

Data/IT 3 3

Ekonomi 1 1 2 4

Energi 12 1 13

Information/kommunikation 1 14 8 23

Juridik 1 1

Kemi 3 3 6

Miljöledning 3 29 2 34

Produktutveckling 2 2 7 11

Samhällsplanering 2 2 2 6

Samhällsvetenskap 1 2 3

Transport/logistik 1 1 4 6

Övrigt 2 2 3 7

Totalt 18 65 39 122

Fyrbodal Göteborg Sjuhärad Skaraborg Totalt

Chalmers 8 45 0 53

Göteborgs universitet 6 130 6 0 142

Högskolan i Borås 24 8 18 0 50

Högskolan Väst 18 6 14 0 38

Övriga 2 6 2 0 10

Total 58 195 40 0 293

* Denna tabell redovisar ickeunika studenter.

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 -15 -16 -17

Uppdrag 6 11 34 5 25 26 30 42 22 35 33 34 40 29 31 40 35 33 50 25 25

Kurs projekt 3 2 2 16 15 39 54 51 58 63 77 65 61 67 105 83 104 77 67

Exjobb 7 7 14 17 27 21 36 46 41 47 56 49 30 28 34 29 29

Projekt-
anställ ningar 2 4 4 4 19 7 13 5 10 5 15 6 1 3 2 4 4 2

Övrigt 3 2 1 1 4 10 8 4 4 12 8 10 2 1 4 11 3 2 1

Totalt  
projekt 6 16 43 7 39 54 82 115 122 115 141 160 181 157 151 157 177 157 195 137 124

Antal  
studenter 13 10 24 11 46 43 132 230 257 254 295 354 378 293 292 276 360 346 379 370 320

Antal företag 7 11 24 3 18 23 60 89 90 82 94 113 122 115 112 113 132 135 141 95 93
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Masterprogram

Design for Sustainable Development 1

Ecotoxicology 6

Environment and Sustainability 1

Environmental Communication and Management 1

Environmental science 13

Entrepreneurship and environmental engineering 2

Industrial Ecology (MPTSE) samt Design for  
Sustainable Development (MPDSD), Chalmers 4

International Business and Trade 3

Geovetenskap 1

Global studies 1

Konstnärligt masterprogram i design 2

Lärande och ledarskap 3

Maritime Management 20

Master in Marketing and Consumption 16

Master of science in management 2

Media Management 1

Offentlig förvaltning 1

Political science 2

Product engineering 3

Sustianable Energy systems 2

Totalt 85

Studenternas utbildning

Kandidatprogram

3D animation & visualisering 9

Arkitektur 1

Byggingenjör 2

Digitala Medier 24

Ekoentreprenör i hållbar utveckling 1

Ekonomi 1

Ekonomi och produktionsteknik 3

Ekonomi och systemutveckling 3

Elektroteknik 8

Energiingenjör 10

Europaprogrammet, kulturgeografi 1

Globala studier 2

Humanekologi 1

Industriell ekonomi 18

Industriell Ekonomi – Arbetsorganisation och  
Ledarskap 4

Industriell ekonomi – Logistik Ingenjör 7

Informatik 1

Kulturgeografi 1

Landsbygdsutveckling 1

Maskiningenjör 13

Maskinteknik 2

Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap 10

Nationalekonomi 1

Samhällsvetenskapligt Miljövetarprogram inriktning 
företagsekonomi 38

Statsvetenskapliga programmet 1

Teknisk Design 2

Webbredaktör 1

Totalt 166

Utöver dessa programstudenter har också 32 som läser fristående 
kurser deltagit i Miljöbroprojekt.
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