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FÖRÄNDRINGSKRAFT
Det behövs inspiration, ny kunskap 

och mod för att släppa gamla 
affärs modeller och hitta konkur-

renskraften i nya.  Att satsa på hållbarhet 
i det utvecklings arbetet är helt rätt, och 
det som gör att Miljöbron som i år firar 
20-årsjubileum fortfarande är så aktuell i sin 
vision. 

Våra nytänkande studenter inspirerar 
och har med sig fräsch vetenskapligt  
grundad kunskap som våra uppdragsgivare 
får ta del av. Det bästa av allt är att många 
av dessa studenter får en anställning i 
närings liv och offentlig sektor där de fort-
sätter att skapa ett hållbart samhälle.

Vi blir positivt bemötta med förfrågning-
ar från såväl uppdragsgivare som studenter, 
och våra partners i form av högskolor och 
universitet som efterfrågar vår delaktighet 
i kurser. Det gäller dock att hela tiden se 

framåt och vi fort sätter vårt arbete med att 
spetsa vårt erbjudande för att göra än mer 
skillnad för en hållbar framtid.

Ett exempel på just detta är Re:Chal-
lenge, där ett 30-tal studenter samarbetade 
över utbildningsgränserna för att inspirera 
Göteborgs Stads invånare till att åter-
använda, dela och laga prylar med varandra.

Läs gärna hela vår årsredovisning som 
andas hållbarhet från början till slut och när 
ni är klara med det så gå ut och njut av vår 
fantastiska natur.

Lillemor Lindberg 
Ordförande Miljöbron

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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OM MILJÖBRON

OM MILJÖBRON

Organisation

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

Hur det började
Under VM i friidrott i Göteborg 1995 lät man via 
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 kun-
skap? Pilotprojektet Miljöbron startade 1997 på 
initiativ av Teknikbrostiftelsen, Svenska Arbetsgivare-
föreningen,  Aspen Petroleum AB,  Ecoplan AB samt 
Göteborgs universitet. Året efter, 1998, övergick 
Miljöbron till att bli den ideella förening vi är än idag.

Fortfarande lika aktuellt
Genom att koppla ihop studenter med företag i 
olika projekt får studenterna värdefull erfarenhet 

och kontakter samtidigt som företagen får tillgång till 
ny kunskap. Miljöbron arbetar kontinuerligt för att 
minska avståndet och öka utbytet och kontaktytorna 
mellan akademi och näringsliv.

I dag är det inom många branscher otänkbart att 
inte inkludera hållbarhetsaspekter. Konsumenter 
och användare ställer högre krav samtidigt som 
många företag har insett ett behov av omställning 
mot en mer hållbar affärsmodell. Hållbarhets-
aspekter 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 hållbarhetsrelaterade projekt. 

Miljöbron 2016
Under 2016 har Miljöbron haft verksamhet i hela 
Västra Götaland. Förutom huvudkontoret i Göteborg 
finns även lokalkontor i Fyrbodal och Sjuhärad.  Verk-
samheten finansieras lokalt av högskola, näringsliv 
samt kommunala och regionala medel. I Skåne finns 
en dotterförening som går under namnet Miljöbron 
Skåne. Föreningarna utbyter erfarenheter med varan-
dra genom regelbundna träffar. 

Miljöbron är en ideell förening där studenter, anställda 

samt finansiärer/partner är medlemmar. Styrelsen är 

arbetsgivare och föreningens verkställande ledning samt 

ansvarar för verksamhetens riktlinjer. Styrelsen består 

av representanter från näringsliv och akademi i regio-

nen. Det operativa arbetet i verksamheten genomförs 

av verksamhetsledare med övergripande ansvar samt 

regionansvariga som arbetar i delregionerna Göteborg, 

Fyrbodal och Sjuhärad. Verksamhet i Skaraborg bedrivs i 

begränsad form. Eftersom Miljöbrons verksamhet inte är 

vinstdrivande fås alla medel för att driva verksamheten 

från extern finansiering genom regionala, kommunala och 

privata medel. Studenter och uppdragsgivare i projekten 

vi förmedlar utgör naturligtvis själva stommen av Miljö-

brons verksamhet!

Styrelseordförande: 
Lillemor Lindberg , Innovatum
Ledamöter:
Karin Adolfsson, Chalmers tekniska högskola

Staffan Bolminger, Urban Innovation Sweden AB

Mattias Dahl,  Where is my pony

Ann-Charlotte Höijer, Texia

Anna Nyström Claesson, Chalmers tekniska högskola

Anders Sandoff, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Martin Schiölde, student, Göteborgs universitet

Matilda Sjöholm, student, Göteborgs universitet
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Anna Jonson Sahlberg  
Verksamhetsledare

Maria Rydberg  
Verksamhetsledare 

Christin Carlsson  
Regionansvarig Göteborg

Helena Callstam  
Regionansvarig Göteborg

Sandra Johansson  
Regionansvarig Sjuhärad/Fyrbodal 

David Sjöqvist 
Kommunikatör

Martin Ahrin-Larsson 
Verksamhetsutvecklare

 OM MILJÖBRON

Personal

FIGUR 1 Miljöbrons utveckling genom åren
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETS BERÄTTELSE
2016 har varit ett annorlunda år på Miljöbron, 
nya saker har provats, nya infallsvinklar har 
testats och många lärdomar har dragits. 
Målet var att vässa Miljöbrons erbjudande 
gentemot både studenter och uppdragsgivare 
och att enklare kunna knyta an till aktuella 
hållbarhetsutmaningar i samhället. Parallellt har 
ordinarie verksamhet med uppdrag, kursprojekt 
och examensarbeten pågått.  

För varje år som går blir trenden tydligare: Miljö- 
och hållbarhetsfrågor berör hela samhället och vi 
behöver samarbeta för att dessa frågor ska kunna 
lösas. Detta speglas tydligt på högskolor och uni-
versitet där miljö och hållbar utveckling tidigare var 
ämnen reserverade för specifika utbildningar, medan 
de nu är integrerade i så gott som varje kurs. 

Miljöbrons erbjudande om att slussa in skarpa 
case till kurser i samarbete med läraren är unikt 
och hett eftertraktat. Det stärker hållbarhetskopp-
lingen i kursen samt ger goda chanser till samverkan 
med näringslivet. Kurser som är nya för 2016 är 
”Marknadsföring II” och ”Miljöledningssystem” på 
Högskolan Väst samt ”Miljöteknik” på Chalmers. 

För att hålla oss aktuella i vårt erbjudande till 
studenter och uppdragsgivare är kommunikation 
med våra målgrupper av största vikt.  Vi lägger 
mycket tid på att träffa potentiella uppdragsgivare 
och studenter i olika sammanhang som till exempel 
arbetsmarknadsdagar, näringslivsträffar, personliga 
besök och samtal. Under 2016 anställdes en person 
som ska arbeta som kommunikatör för att till-

sammans med övriga anställda utveckla detta arbete 
ytterligare. 

Stort förändringsarbete
Hög kvalitet och väl genomtänkta projekt som ger 
något till både uppdragsgivare och student är Miljö-
brons signum. Det är dessa projekt som gett oss 
vårt goda rykte som samarbetspartner. Under 2016 
har vi genomgått ett stort förändringsarbete i orga-
nisationen för att, om möjligt, få ut än mer ur dessa 
projekt. Under andra halvan av 2016 har en person 
arbetat heltid med detta och målet har varit, och är 
även i det fortsatta arbete som pågår, att undersöka 
hur vi bättre kan möta våra målgruppers önskemål 
och samtidigt verka för att påverka samhället i rätt 
riktning. 

En av de grundidéer som styrelsen presentera-
de för verksamheten utgick från en tanke om att 
tematisera våra projekt för att få större utbyte för 
samtliga inblandade. Eftersom de samhällsutmaning-
ar vi står inför kräver att vi arbetar mer tvärveten-
skapligt har dessa båda idéer, tillsammans med flera 
andra, testats under året.  Arbetet med att utveckla 
verksamheten fortsätter in i 2017 och kommer att 
ta en central roll även under detta år. Ivrigt på hejade 
av en synnerligen aktiv och stöttande styrelse kom-
mer fler idéer att provas för att nå målet om en 
mer framtidsanpassad organisation 2018. 

Re:Challenge och X-Race 
Under 2016 genomfördes två större projekt, X-Ra-
ce för våra examensarbetare som kördes för tredje 

1997

1998

Miljöbron grundas efter att 
ha inspirerats av studenters 
arbete under friidrotts-VM 
i Göteborg två år tidigare.

Blir en ideell organisation.

2002

2004 2011
2017

2016

2013
X-Race startas där studenternas 
bästa examensarbeten koras.

Miljöbron startar 
i Skåne.Miljöbron etablerar 

sig i Fyrbodal.

2010
Miljöbron etablerar 
sig i Sjuhärad.

Två verksamhetsledare 
anställs och verksamheten 
tar fart på riktigt.

Första rundan av Re:Challenge 
går av stapeln. 30 studenter 
skapar rum för återbruk 
runt om i Göteborg.

2008
Över 300 studenter gör 
uppdrag genom Miljöbron 
och hjälper över 100 
uppdragsgivare.

VM
FRIIDROTTS-

GÖTEBORG 1995
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tar fart på riktigt.
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2008
Över 300 studenter gör 
uppdrag genom Miljöbron 
och hjälper över 100 
uppdragsgivare.

VM
FRIIDROTTS-

GÖTEBORG 1995

året i rad och Re:Challenge som startade som ett 
pilotprojekt utifrån tanken om att tematisera våra 
projekt.

X-Race genomfördes under vårterminen och för-
utom en uppsatstävling erbjuder vi genom X-Race 
de studenter som skriver exjobb ett utbildnings-
paket samt möjligheter till nätverkande – allt för att 

förse dem med nyttiga verktyg inför det väntande 
arbetslivet. Läs mer om X-Race på sidan 9. 

Re:Challenge genomfördes under höstterminen 
för att i skarpt läge undersöka om tematisering och 
tvärvetenskap kan användas för att utveckla våra 
projekt och ge lösningar på samhällsutmaningar. Läs 
mer om Re:Challenge på sidorna 10–11.

Genom VR-glasögon kunde 
mässbesökare på Act Sustainable 
uppleva rummen studenterna 
arbetade med i  Re:Challenge.
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SAMVERKANSPROJEKT

PROJEKTEN SOM LYFTER REGIONEN

2016 var Fyrbodals år, nästan en tredjedel fler 
projekt än vad som var målet för delregionen 
genomfördes. I hela Västra Götaland finns en 
stor ämnesbredd på de projekt som genomförs 
men allra vanligast är att projekten handlar om 
miljöledning eller information/kommunikation. 

Miljöbrons projekt
Samverkansprojekten syftar till att skapa en hållbar 
samhällsutveckling i hela regionen med kunskapsför-
sörjning och erfarenhetsutbyte för både uppdragsgi-
vare och studenter. Projekten förmedlas i fyra format: 
• Uppdrag är korta uppgifter där studenter job-

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

• Kursprojekt förmedlas inom ramen för kurser 
på högskola och universitet. Oftast arbetar stu-
denterna i grupper om 3–5 studenter under  
2–4 veckors tid. 

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

• Praktikplatser förmedlas via hemsidan till stu-
denter som läser en praktikkurs. Praktikperioden 
varierar, vanligtvis är den cirka 8 veckor lång. 

Antal projekt 
Under 2016 genomfördes 132 projekt vilket är 
något färre än målsättningen på 140. I en av delregi-
onerna har målet nåtts med råge, i Fyrbodal genom-

fördes 33 projekt vilket är 8 fler än målet på 25. I 
de övriga delregionerna nås inte målen vilket bland 
annat beror på färre kursprojekt än planerat (se  
figur 2). Eftersom den allra största delen av projek-
ten Miljöbron förmedlar är inom ramen för högsko-
lekurser visar sig detta omgående i slutresultaten. 
Se figur 3 för fördelning mellan projekttyper.  Vi sam-
arbetar i dagsläget med kurser på Göteborg univer-
sitet, Chalmers, Högskolan i Borås och Högskolan 
Väst. Läs mer om samarbetena på sidorna 12–13. 

Efterfrågan från studenter på bra och relevanta 
praktikplatser är ständigt ökande. För att möta 
denna efterfrågan och bättre anpassa de platser 
som annonseras har en kartläggning av kurser som 
erbjuder praktik gjorts under året. 

Skarpa projekt    
Alla projekt Miljöbron förmedlar har en koppling till 
hållbar utveckling och baseras på en verksamhets 
konkreta behov eller utmaningar. Detta bidrar till en 
stor ämnesbredd där studenter med olika kompe-
tens efterfrågas. De populära kursprojekten innebär 
en chans för uppdragsgivare att inom ramen för en 
kurs på högskola och universitet få en analys ge-
nomförd av en grupp studenter. Studenterna appli-
cerar sina erhållna teoretiska kunskaper från kursen 
i fråga på verksamheten. Vi ser att många uppdrags-
givare väljer att ta hjälp inom miljöledningssystem, 
logistik eller information/kommunikation, se bilaga 
för ämnesöversikt. 

Göteborg
Fyrbodal
Sjuhärad
Skaraborg

FIGUR 2
Totalt genomförda projekt uppdelat på delregion

FIGUR 3
Genomförda projekt under verksamhetsåret 
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Examenskampanjen X-Race 
genomfördes för tredje gången 
med 41 deltagande studenter. 
X-Race startades för att ge  
studenter en bra plattform för 
sitt examensarbete och bättre 
möjligheter till nätverkande 
med näringslivet. I kampanjen 
ges möjlighet till fortbildning, 
kunskapsutbyte och chans att 
vinna pris för sitt examens-
arbete. 

Juryn motiverar att Rodrigue Al 
Fahels, Göteborgs universitet, 
uppsats vinner eftersom den tar 
sig an ett komplext problem på 
ett nytt och föredömligt sätt. Den 
har ett ambitiöst tvärvetenskapligt 
angreppssätt som förenar innova-
tion och demokrati till en syntes. 
Resultaten har potential att främja 
nytänkande och bidra till lärande 
i hur man tar tillvara på närings-
livets och medborgarnas innova-
tionskraft i hållbar statsutveckling. 
Kvalitén i arbetet möjliggör att ett 
nytt synsätt kan få genomslag när 
det gäller hur man arbetar med 
innovation i lokal förvaltning.

Elin Gustafsson, Chalmers, fick 
andra pris för sitt examensarbete 
för företaget Envac, där hon för-
sökte undersöka värdeerbjudande 
för ett innovativt avfallshante-
ringssystem. Tredje pris fick Stina 
Segerström för sitt examensarbe-
te för Kungsbacka kommun. Stina 
undersökte hur kommuner kan 
implementera EU:s vattendirektiv. 

Alla examensarbeten som deltog i 
2015/2016 upplaga hade hög aka-
demisk nivå och bidrar till både 
uppdragsgivarnas behov samt håll-
bar utveckling. Juryn, bestående av 
Lotta Lehikoinen, Andreas Englund 
och Torunn Renhammar, hade 
ett svårt jobb med att avgöra de 
slutgiltiga vinnarna.

Om X-Race
Miljöbron startade X-Race för att 
många unga upplever svårigheter 
med att ta sig in på arbetsmark-
naden och få kontakt med före-
tag. Flerårig arbetslivserfarenhet 
efterfrågas och det är svårt att 
få chans att visa vad man går för. 
Genom kampanjen X-Race vill 
Miljöbron förbättra förutsätt-
ningarna för detta. En mer hållbar 
samhälls utveckling skapas genom 
att främja ett ökat kunskapsutbyte 
mellan studenter och företag. 

X-Race har haft sin grund i en 
seminarieserie, en tävling och ett 
avslutningsmingel. Seminarieserien 
har varit uppskattad och en del i 
att studenterna ska kunna få en 
så bra grund inför tiden efter exa-
men. Tävlingen har bidragit till att 
se vilken kvalité examensarbetena 
besitter. För att bedöma detta 
har juryn utgått från fyra kriterier 
för att besluta om det vinnande 
bidraget. Det avslutande minglet 
har varit ett trevligt tillfälle för alla 
uppdragsgivare och studenter att 
mötas samt att vinnarna uppmärk-
sammas.

Rodrigue vann
X-Race 15/16

MILJÖBRON ÅRSBERÄTTELSE 2016

Kriterier för X-Race
NYTTA: Examensarbetet 
ska bidra till samhällsnyt-
ta, branschnytta eller stor 
företagsnytta.

AKADEMISK RELEVANS: 
Examensarbetet ska hålla 
god kvalitet genom att vara 
välskrivna, källkritiska, ha 
god metod, struktur och 
läsvänlighet samt ha ett re-
levant resultat i förhållande 
till frågeställning.

MILJÖ/HÅLLBAR  
UTVECKLING: Examens-
arbetet ska ha en tydlig 
koppling till miljö och håll-
bar utveckling.

NYTÄNKANDE: 
Examensarbetet ska 
innehålla ett visst mått av 
nytänkande i form av till ex-
empel en ny produkt/tjänst, 
metod eller tillämpning av 
nya forskningsrön.

Pristagarna Stina Segerström, 
Rodrigue al Fahel och Elin  
Gustafsson
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Möjlighet att dela, återbruka och åter
vinna är viktiga steg för en cirkulär 
ekonomi och hållbar utveckling i Sve
rige. Men hur kan återbruk främjas på 

kvartersnivå? Under hösten 2016 lanserade Miljöbron 
Re:Challenge, en plattform för att utforska cirkulär 
ekonomi i företag och samhälle. Med i projektets första 
runda var fyra uppdragsgivare: Göteborgs Stad, Familje
bostäder, Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen. 
Sammanlagt engagerade Miljöbron över trettio stu
denter i sju utredningar om kvartersnära återbruk och 
delandelösningar i Brunnsbo, Bergsjön, Hammarkullen, 
Majorna, Rannebergen och Torpa.

Studenternas undersökningar visar att det 
finns intresse för kvartersnära återbruk bland medborg
arna i staden. Drivkraften till att vilja återbruka lokalt är 
däremot inte nödvändigtvis av miljöskäl. I stället kan det 
handla om behovet av en lokal mötesplats, att återbruk 

FAKTA Re:Challenge 
Satsningen har till syfte att utforska den cirkulära 
ekonomin i företag och samhälle. Det är den för-
sta av Miljöbrons nya tematiska satsningar. De kom-
mande åren vill Miljöbron ta sig an större och mer 
komplexa samhällsutmaningar. I de tematiska sats-
ningarna knyts olika typer av studenter och projekt-
former samman med aktörer från olika sektorer 
och branscher. Projekten ska svara på mer komplexa  
frågor och skapa större utväxling för studenter, före-
tag och offentliga organisationer.

Re:Challenge engagerar 
studenter för återbruk

I pilotprojektet Re:Challenge arbetade fyra uppdragsgivare och över trettio 
studenter från olika utbildningar och lärosäten tillsammans under fyra 
månader. Uppdraget: att utreda hur återbruk, delande och återvinning kan 
göras till en naturlig del av människors vardag.

är billigare och att det är en möjlighet att göra sig av 
med sina saker.

Martin AhrinLarsson, Miljöbrons projektledare för 
Re:Challenge, tror att språket har en viktig roll.

– Studenternas genomgångar visar det är viktigt hur vi 
pratar om cirkulär ekonomi och återbruk. Våra stu
denter har sett att facktermerna är svåra att förstå och 
relatera till sin egen vardag. Byt ”tool pool” mot ”verk
tygsbibliotek”. Byt ”redesignworkshop” mot ”pyssel
verkstad” – och plötsligt kan medborgare engageras. 

Den fysiska platsen spelar också en stor roll. Eftersom 
återbruket ännu inte är en integrerad del av medbor
gares vardag behöver platserna ligga attraktivt och i 
anslutning till befintliga mötesplatser. Återbruk behöver 
vävas in i anslutning till andra fritidsaktiviteter.

I projektet engagerades studenter från flera av Västra 
Götalands högskolor och universitet. Under fyra måna
der arbetade de intensivt i tvärvetenskapliga grupper, 
både som del av studier och på ideell basis. Det är första 
gången Miljöbron prövar att låta studenter med olika ut
bildningsbakgrund och kompetenser arbeta tillsammans 
i större grupper. 

Projektperioden kantades av workshops för att öka 
kunskapen kring cirkulär ekonomi och diskutera gemen
samma utmaningar i studenternas arbete. Olivia Sand
ström som arbetade i Majorna har tagit med sig viktiga 
erfarenheter från projektet.

– Det har varit ett otroligt kul och lärorikt projekt 
med så många nytänkande och inspirerande människor. 
Jag är så glad att jag fått chansen att vara med i ett pro
jekt med grund i cirkulär ekonomi.Det är något som jag 
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verkligen tror på och hoppas få jobba med i framtiden. 
Givetvis hoppas jag även att Re:Challenge Majorna tas 
vidare efter det arbete som vi har lagt ned.

En målsättning i projektet var att studenterna 
skulle föreslå hur återbrukscentrum ska organiseras och 
finansieras. Det har visat sig vara mycket svårt innan 
behoven och aktörerna i området har kartlagts. Martin 
AhrinLarsson tror dessutom att man inte ska under
skatta frågans komplexitet i sig.

– Det är en stor uppgift att lyckas navigera mellan  
olika aktörer, att väva samman olika intressen till en hel
het som går att arbeta med. Många aktörer som förvän
tas ingå i driften av kvartersnära återbruk är dessutom 
ideella. Men bemanning och lokaler kostar pengar – 
vem ska betala det? Vilka affärsmodeller finns för privata 
aktörer att kunna skapa långsiktig ekonomisk hållbar
het med kvartersnära återbruk? Hur kan de utvecklas? 
Här har vi flera trådar att arbeta vidare med i framtida 
rundor av Re:Challenge, där nya studenter kan ta sig 
an frågeställningarna med en betydligt bättre grund att 
utgå från. Vi vill bjuda in aktörer i staden och regionen 
till att fortsätta att utforska den här frågan tillsammans 
med oss. Flera kommuner har redan hört av sig och är 
intresserade av att starta ett Re:Challenge i sin kommun.

Resultaten i Re:Challenge första runda har legat till 
grund för en ansökan från Göteborgs Stad om uppstart 
av fyra kvartersnära återbruksverksamheter i Göteborg.

Hur kom det sig att du 
kontaktade Miljöbron 
för det här projektet? 

– Utifrån mina tidigare 
erfarenheter av samarbe-
tet med Miljöbron (då jag 
jobbade på Ekocentrum och 
stadsdelsförvaltningen Västra 
Hisingen) så vet jag att vi 
har fått väldigt bra hjälp – både i att vidareutveckla 
idéer och att hitta lämpliga studenter. Detta bekräf-
tades även denna gång. 
Hur tycker du att samarbetet har  
fungerat? 

– Mycket bra, bäst hittills skulle jag säga. Miljö-
bron har lyssnat på våra behov, gett bra stöd, 
handlett studenter tillsammans med oss och skött 
kommunikationen på ett snyggt och kreativt sätt.   
Hur tas resultaten vidare? 

– Inom ramen för Göteborgs Stads initiativ  
Cirkulära Göteborg kommer resultaten att tas  
vidare och utvecklas till exempel i minikretslopps-
parker eller som inspiration till andra verksamheter.

Hallå där Nina Wolf,
processledare för  
Cirkulära Göteborg

1. Louise Hansson presenterar Bergsjögruppens arbete. 2. Martin 
Ahrin-Larsson modererade när första rundan av Re:Challenge avslutades på 
Arena: Första Lång. 3. Achyut Siddu från Brunnsbogruppen blev anlitad för 
att göra visualiseringar av rummen som besökarna kunde beskåda genom 
VR-glasögon.

3.

1.

2.
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 STUDENTERNA

Målet för 2016 var att 320 unika studenter 
skulle delta i projekt via Miljöbron. Resultatet 
blev 370 unika studenter. Antalet deltagande 
studenter har ökat stadigt sedan Miljöbrons 
start 1997. Detta är ett bevis på att Miljöbrons 
koncept är uppskattat bland studenterna och 
att det kompletterar utbildningar på universitet 
och högskola. Studenterna kom från hela 
Västra Götaland och representerar många olika 
utbildningar, både på kandidat- och mastersnivå.

Vid rekrytering av studenter utgår Miljöbron alltid 
från kompetens, vilket främjar möjligheterna till 
arbetslivserfarenhet oavsett kön och härkomst.  Av 
de 370 unika studenterna var 42 stycken (11 pro-
cent) internationella studenter. Under 2016 var 60 

procent av de engagerade studenterna kvinnor och 
40 procent män.

Uppdragsgivarnas frågeställningar är avgörande för 
vilka studenter Miljöbron rekryterar. Under 2016 
representerades 28 olika kandidatprogram samt 26 
olika mastersprogram bland de studenter som en-
gagerade sig i Miljöbrons projekt. Detta visar på en 
stor spridning bland studenterna och att Miljöbron 
kan erbjuda projekt med stor variation. För mer 
information om studenternas utbildning se bilaga. 

Studenterna som deltog i projekt kom främst från 
lärosäten i Västra Götaland och, precis som tidigare 
år, deltog de flesta i kursprojekt. Dessutom kom 11 
studenter från andra högskolor i landet. Se figur 4 
och 5. För mer information och utförligare statistik, 
se bilaga.

FORTSATT STORT INTRESSE 

HÖGSKOLAN VÄST
127 unika studenter från Högskolan Väst gjorde projekt 
via Miljöbron (mål 60). 

Målet uppnåddes med mer än 200 % och siffran på 
antalet engagerade studenter från Högskolan Väst är de 
högsta någonsin. De flesta av studenterna deltog i de 
kurssamarbeten Miljöbron har haft med Högskolan Väst, 
vilka under 2016 var Digitala Media, Produktutveckling, 
Marknadsföring II samt Miljöledningssystem. 

Chalmers
Högskolan Väst
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Övriga

FIGUR 5 Studenternas fördelning utifrån lärosäte

Ex-jobb
Kursprojekt
Uppdrag

FIGUR 4 Studenternas fördelning på projekttyp

GÖTEBORGS UNIVERSITET
113 unika studenter från Göteborgs universitet gjorde 
projekt via Miljöbron (mål 160). 

Målet uppnåddes tyvärr inte. Trots detta stod studenterna 
från Göteborgs universitet för 46 % av alla studenter 
som gjorde projekt via Miljöbron.  Anledningen till att 
målet inte uppnåddes var att det var färre studenter i 
kurssamarbetena, som Miljöbron hade tillsammans med 
universitet, än förväntat. Under 2016 hade Miljöbron 
samarbete med kurserna Environmental management 
systems, Miljövetenskaplig praktik, Miljöpsykologi, 
Sustainable marketing management och Sustainable 
management. Studenterna på Göteborgs universitet 
kom främst från utbildningen Samhällsvetenskapligt 
miljövetarprogram. 

127

113

96

23
11

278

60

41
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STUDENTERNA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
96 unika studenter från Chalmers gjorde projekt via 
Miljöbron (mål 60). 

Målet för antalet Chalmersstudenter uppnåddes 
med väldigt god marginal. På Chalmers har Miljöbron 
genomfört kurssamarbeten med kursen Maritime 
Environments and Environmental management (MEEM), 
Sustainable Logistics samt Miljöteknik. Bland de 96 unika 
studenterna var spridningen stor mellan program.

De allra flesta av studenterna från Chalmers genomförde 
sina projekt i Göteborg.

HÖGSKOLAN I BORÅS
23 unika studenter från Högskolan i Borås gjorde projekt 
via Miljöbron (mål 40). 

Antalet studenter från Högskolan i Borås uppnåddes 
tyvärr inte.  Anledningen till det är färre kurssamarbeten 
än förväntat. Många av de engagerade studenterna från 
Högskolan i Borås deltog i kurssamarbetena Kvalitet- och 
ledningssystem och Livscykelanalys. 

Miljöbrons studentinformatörer Klara Jönsson, 
Maya Strömgren och Oscar Levenstam.
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SÅ TYCKER STUDENTERNA
För att veta att det Miljöbron gör uppskattas 
av studenterna får samtliga studenter som 
genomför projekt via Miljöbron möjligheten 
att lämna synpunkter på projektet efter 
att det avslutats. 78 procent valde att 
svara på utvärderingen (målet 80 procent). 
Besvarade utvärderingar visade att 98 % av 
studenterna som genomfört ett projekt skulle 
rekommendera andra studenter att göra 
detsamma. Detta är ett starkt bevis på att 
studenterna tycker att Miljöbrons projekt är ett 
värdefullt komplement till utbildningen.

Miljöbrons värde 
Syftet med Miljöbrons projekt är att ge studenter 
kontakter i näringslivet redan under studietiden.  
80 procent av studenterna tror att projektet har 
medfört värdefulla kontakter. Många av studenterna 
anser att kontakterna kommer att vara viktiga refe-
renser för framtida anställningar och att projekten 
ger bra meriter på CV:t, se figur 6. En rolig utveck-
ling är att se att 4 procent vet redan efter projek-
tets avslut att projektet har lett till någon form av 
anställning. God kommunikation är grunden för ett 

lyckat projekt. Det är därför glädjande att se att 86 
procent svarar att kontakten med uppdragsgivaren 
har fungerat bra eller mycket bra och 92 procent 
har svarat att de fick tillräckligt med information av 
Miljöbron inför projektet.

Tack vare lång erfarenhet av ett nära samarbete 
med akademin kan Miljöbron säkerställa att kurs-
projekten resultat överensstämmer väl med både 
företagens och lärarnas/kursens förväntningar. 49 
procent av studenterna upplevde att så var fallet. 90 
procent av studenterna tycker att det är mycket bra 
eller bra med verklighetsbaserade moment i kurser.

Under 2016 genomförde 41 studenter examens-
arbete i Miljöbrons regi varav samtliga deltog i 
Miljöbrons exjobbskampanj X-Race. Att skriva sitt 
examensarbete genom Miljöbron innebär att man 
som student får ett färdigt projekt för en uppdrags-
givare med möjlighet till extra stöd och bollplank 
under tiden. Många studenter ser de färdiga projekt-
förslagen som en stor attraktionskraft samt att upp-
dragsgivarna varit spännande, se figur 7. Miljöbrons 
syfte att förmedla projekt med inriktning mot miljö 
och hållbarhet lockar även studenter att skriva sitt 
examensarbete via Miljöbron. 

STUDENTERNA

FIGUR 7  Vad anser du är de största fördelarna med 
att göra examensarbete/uppsats via Miljöbron?  
(Flera kryss möjliga)

FIGUR 6 Vet du redan nu om projektet du genom-
fört kommer att leda till något av följande? (Flera 
kryss möjliga)

Anställning
Frågeställningar inriktade 
mot miljö/hållbar utveckling

Referenser Färdiga projektförslag

Stärkt CV

Projekt för spännande  
företag/uppdragsgivare

Viktigt kontaktnät

Miljöbrons roll som extra 
stöd och bollplank

Inget jag vet just nu

Skarpa caseYtterligare projekt  
(till exempel examens-
arbete)

Övrigt

X-Race

32 %

23 %20 %

14 %

8 %
6 %

29 %

28 %
18 %

13 %

4 %
4 %

1 %
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Det är fortsatt stort intresse bland näringslivet 
i regionen att ta hjälp av Miljöbron för att få 
kontakt med studenter som kan hjälpa dem bli 
mer hållbara. Miljöbron fortsätter att koppla 
samman uppdragsgivare och studenter med 
mycket goda resultat. 

Utgångspunkten i såväl uppdrag, examensarbeten 
och praktikplatser, som Miljöbron förmedlar, är 
uppdragsgivarnas konkreta behov. På så vis är det 
uppdragsgivarnas aktuella hållbarhetsutmaningar 
som styr vilka ämnen projekten handlar om. Håll-
bart företagande är inte begränsat till vissa bran-
scher eller sektorer utan är något som alla företag, 
oavsett bransch, måste förhålla sig till. 

Det är därför roligt att se en så stor spridning 
bland uppdragsgivarna och att de representerar 
verksamheter inom många olika branscher. Under 
2016 var servicebranschen den mest represente-
rade branschen, följt av Utbildning och Bygg- och 
fastighet, se figur 10.

Målet för 2016 var att Miljöbron skulle hjälpa 
115 uppdragsgivare med sina hållbarhetsutmaningar 
genom att samarbeta med studenter. Målet uppnåd-

des nästan och resultatet blev 94 uppdragsgivare 
fördelade över Göteborgsregionen, Sjuhärad, Fyrbo-
dal och Skaraborg, se figur 10. En klar majoritet av 
företagen är Göteborgsbaserade vilket kan förklaras 
med att Göteborg är den stad i vilken Miljöbron 
grundades och har funnits längst och därmed är ett 
väletablerat koncept bland näringslivet. 

Huvudmålgruppen är små- och medelstora före-
tag men även intresseorganisationer och offentlig 
sektor kan ta hjälp av Miljöbron. 77 % av uppdrags-
givarna 2016 var små – medelstora, det vill säga upp 
till 250 anställda, Se figur 8.

FÖRETAGEN

1–10

11–50

51–100

101–250

> 250
0 10 20 30 40

FIGUR 8 Antal anställda hos uppdragsgivarna

FÖRETAGENS BEHOV STYR

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

– Kultur/fritid

– Församling
– Finans/försäkring

– Jordbruk/skog/fiske

– Transport/logistik

– Handel

– Tillverkning

– Utbildning
– Vård/omsorg
– Övrigt

– Information/kommunikation
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FIGUR 10 Uppdragsgivarnas branschfördelningFIGUR 9 Uppdragsgivarnas  
geografiska fördelning

Göteborg
Fyrbodal
Sjuhärad
Skaraborg
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Mycket positivt

Negativt
Positivt

Mycket negativt

FIGUR 11 Har projektet medfört någon nytta  
för ert företag/organisation?

FIGUR 12 Hur har projektet med Miljöbron  
på verkat er syn på högskolornas förmåga att  
sam arbeta med näringslivet?

Ingen nytta
Inte än men vi tror att det 
kommer göra det
Liten nytta

Mycket stor nytta
Stor nytta

Miljöbron vill utvecklas och vara till nytta för 
uppdragsgivarna. För att kunna utvecklas och 
förbättras så behövs uppdragsgivarnas åsikter. 
När ett Miljöbroprojekt avslutas uppmanas alltid 
uppdragsgivarna att besvara en utvärdering, där 
deras åsikter kan uttryckas. 

Av de utvärderingar som besvarades framkom det 
att 95 procent av projekten bidragit till en positiv 
syn på högskolornas förmåga att samarbeta med 
näringslivet. Miljöbron fyller här en viktig funktion 
genom att länka samman näringsliv och studenter 
och stötta samarbeten, se figur 12. 

Miljöbrons arbete är att skapa vinn-vinn situa-
tioner där parterna har ett utbyte av varandra och 

får med sig värdefulla erfarenheter. Resultatet från 
uppdragsgivarnas utvärderingar visar att 99 procent 
anser att sitt projekt medfört nytta eller förväntas 
medföra nytta, se figur 11. 

Studenterna redovisar i regel sitt resultat både 
skriftligt och muntligt för uppdragsgivaren vilket är 
väldigt uppskattat, det finns då tillfälle för en avslu-
tande diskussion. 23 procent anger att studenternas 
resultat överträffade deras förväntningar samt att 
95 procent av uppdragsgivarna skulle rekommende-
ra andra att ta hjälp av Miljöbron. 

Svarsfrekvensen för utvärderingen bland upp-
dragsgivarna var 93 procent, det interna målet är 80 
procent vilket uppnåddes med god marginal.

UPPDRAGSGIVARNAS ÅSIKTER

45 %

54 %

2 %

2 %

14 %

15 %

9 %

1 %

61 %



 

Jag heter Sara Augustsson och är en inflyttad 
Alingsåsare som 2005-2011 pluggade miljövetenskap 
med naturvetenskaplig inriktning vid Göteborgs 
universitet. Detta resulterade i en Mastersexamen 
inom miljövetenskap och kort därefter fick jag jobb 
som miljökonsult hos Effort Consulting. Jag har 
under mina sex år hos Effort specialiserat mig inom 
områdena miljölagstiftning, miljöledningssystem och 
revisioner, men arbetar även med arbetsmiljöfrågor, 
kemikaliebedömningar, utbildningar med mera. Jag 
har hjälpt såväl små enmansbolag som globala bolag 
med tusentals anställda, landsting och kommunala 
verksamheter. Variationen i arbetsuppgifterna är 
utmanande och spännande på samma gång.

Min första kontakt med Miljöbron var när de 
på vår introduktionskurs kom och berättade om sin 
verksamhet. Jag kände direkt, wow, den här chansen 
till kontakt med ”verkligheten” måste jag se till att 
ta. Efter ett år med bas- och kemikurser gjorde jag 
mitt första korta uppdrag och fick blodad tand. Jag 
fortsatte därefter med ett längre uppdrag i samband 
med en miljörevisionskurs, examensarbete både 
på kandidat- och masternivå samt ytterligare några 
kortare uppdrag. Två av samarbetena handlade om 
att göra miljöutredningar, övriga handlade om att 
ge förslag på energieffektiviseringsåtgärder, skriva 
miljö policy, ta referat på föreläsningar på Eko-
centrum samt att utreda och ge förslag till hur man 
på ett effektivt sätt kan minska koldioxidutsläppen 
vid persontransporter.

Jag har alltid jobbat extra på loven men kände att 
jag saknade bra kontakter och arbetslivserfarenhet 
specifikt inom mitt utbildningsområde. Därför upp-

levde jag ganska snabbt att 
Miljöbron erbjöd precis 
det jag behövde; möjlig-
het att omvandla mina 
kunskaper i praktiken 
och få erfarenhet att 
lägga till i cv:t.

Tidigt under min sista 
termin bestämde jag mig 
för att läsa den praktikkurs 
som GU erbjöd i samarbete med 
Miljöbron så fort jag var klar med examensarbetet. 
Jag hade turen att via Ale Utveckling få i uppdrag 
att hjälpa sju mindre företag med att miljödiplome-
ra sina verksamheter. Äntligen upplevde jag att de 
kunskaper och erfarenheter jag hade samlat på mig 
genom åren gjorde konkret nytta. Jag såg resultat 
direkt, det var hur spännande som helst! Tack vare 
ett bra utfört arbete och positiva omdömen från 
deltagarna valde den inhyrde föreläsaren att erbju-
da mig en timanställning som snart övergick till en 
tillsvidareanställning. 

Så vad gav mig då mina kontakter med Miljö-
bron? Var det värt den extra ansträngningen vid 
sidan av studier, arbete och livet i övrigt? Självklart! 
Samarbetet med Miljöbron var i mitt fall en konkret 
bidragande faktor till att jag fick det jobb hos Effort 
jag haft och trivts med de senaste sex åren. Det om 
något måste väl ses som ett kvitto på att Miljöbrons 
verksamhet gör nytta, för såväl studenter som 
företag!

Sara Augustsson

Under jubileumsåret 2017 lyfter vi fram personer, 
uppdragsgivare och partners som Miljöbron samarbetat 
med under åren.

”HUR SPÄNNANDE 
SOM HELST”



MILJÖBRON ÅRSBERÄTTELSE 2016

18

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 -15 -16

Uppdrag 6 11 34 5 25 26 30 42 22 35 33 34 40 29 31 40 35 33 50 25
Kursprojekt 3 2 2 16 15 39 54 51 58 63 77 65 61 67 105 83 104 77
Exjobb 7 7 14 17 27 21 36 46 41 47 56 49 30 28 34 29
Projekt-
anställningar 2 4 4 4 19 7 13 5 10 5 15 6 1 3 2 4 4
Övrigt 3 2 1 1 4 10 8 4 4 12 8 10 2 1 4 11 3 2
Totalt 
projekt 6 16 43 7 39 54 82 115 122 115 141 160 181 157 151 157 177 157 195 137

Antal 
studenter 13 10 24 11 46 43 132 230 257 254 295 354 378 293 292 276 360 346 379 370
Antal 
företag 7 11 24 3 18 23 60 89 90 82 94 113 122 115 112 113 132 135 141 95

Miljöbrons utveckling sedan start

Projektens fördelning ämnesvis

Här genomförde studenterna projekten*

Uppdrag Kursprojekt Ex-jobb Totalt

Avfall/återvinning 2 3 5
Biologi 1 1
Data/IT 1 1
Ekonomi 2 4 6
Energi 3 1 4
Information/kommunikation 10 21 4 35
Kemi 2 1 3
Miljöledning 4 32 1 37
Produktutveckling 1 4 3 8
Samhällsplanering 4 2 2 8
Samhällsvetenskap 1 2 3
Transport/logistik 9 2 11
Övrigt 4 1 4 9
Totalt 26 77 28 131

Fyrbodal Göteborg Sjuhärad Övriga Total

Chalmers 23 68 1 5 97
Göteborgs universitet 8 104 10 0 122
Högskolan i Borås 6 6 11 0 23
Högskolan Väst 67 38 16 7 128
Övriga 3 6 4 0 13
Total 107 222 42 12 383

* Denna tabell redovisar icke-unika studenter.
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BILAGA

Masterprogram
Antal  

studenter

Accounting 1
Atmosfär, klimat och ekosystemet 1
Business and Design 2
Design for Sustainable Development 7
Ecotoxicology 2
Elektroteknik 1
Fashion management 1
Industrial Ecology 7
Infrastructure and Environmental Engineering 3
Innovation and industrial management 1
International and buisness trade 4
International Project Management 1
Juristprogrammet 1
Magister i tillämpad miljövetenskap 1
Management and Economics of Innovation 2
Maritime management 15
Master of Science in Industrial Engineering and 
Management 2
Master of Science in Management 2
Masterprogrammet i offentlig förvaltning, policy 
analys 1
Miljö- och hälsoskydd 1
Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning 9
Nordic master degree in sustainable urban trans-
itions 1
Political science 1
Supply chain management 32
Sustainable energy systems 1
The International Institute for Industrial Environ-
mental Economics (IIIEE) Master in Environmental 
Management and Policy 1
Miljövetenskap med  
naturvetenskaplig inriktning 13
Strategic leadership towards sustainability 1
Supply chain management 14
Sustainable development 1
Sustainable energy systems 2
Totalt 101

Studenternas utbildning

Kandidatprogram
Antal stu-

denter

Affärsutveckling och entreprenörskap inom 
byggteknik 2
Arkitektur 3
Arkitektur och Teknik 1
Automation och mekatronik 1
Biologi 3
Byggingenjör 4
Dataingenjör 2
Digitala Media 42
Ekonomi och produktionsteknik 2
Ekonomprogram 56
Elektroteknik 6
Elkraft 3
Energiingenjör 2
Globala studier 2
Hållbarhetssamordnareprogrammet YMiH 1
Industriell ekonomi 16
International project management 1
Internationell affärsingenjör 2
Kemiingenjör 2
Kvalite och Miljöledarskap 3
Maskiningenjör 14
Maskinteknik 2
Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap 7
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 38
Teknisk Design 1
Textil produktutveckling och entreprenörskap 2
Textilingenjör 6
Webbredaktör 1
Totalt 225

Utöver dessa programstudenter har också 44 som läser 
fristående kurser deltagit i Miljöbroprojekt.
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