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Miljöbron skapar möten mellan högskola och samhälle genom att 
förmedla konkreta projekt mellan studenter och arbetsgivare. Pro-
jekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt och ska vara väl-
definierade och tidsbegränsade. Miljöbron ger studenter kontakter, 
arbetslivserfarenhet och möjlighet till att omsätta sina kunskaper 
i praktiken. Samtidigt får näringslivet hjälp i sitt arbete med miljö 
och hållbar utveckling, tillgång till aktuell kunskap och kontakt med 
potentiella arbetstagare. Miljöbron är också en möjliggörande och 
stöttande samverkanspart och verkar för att hitta långsiktiga hållba-
ra lösningar. Vi skapar värde för våra målgrupper: studenter, lärosä-
ten, partners och regionala finansiärer. 

Vi är den ledande aktören för det värdeskapande mötet 
mellan studenter, samhälle och en hållbar framtid.

Vision

Verksamhetsidé

Miljöbrons verksamhet är etablerad i Västra Götaland med huvud-
kontor i Göteborg. Lokalkontor finns även i Trollhättan och Borås. 
Under 2019 ska organisationen verka för att Miljöbrons unika kon-
cept slår väl ut och ger mätbara resultat i regionen.  
Miljöbron i Västra Götaland ska genom sin verksamhet medverka 
till att skapa en hållbar utveckling. Genom att vara en länk till uni-
versitetet/högskolan ska Miljöbron verka för att föra ut kunskap och 
kompetens till företag, organisationer, kommuner och myndigheter 
och därmed bidra till deras arbete med miljö och hållbar utveckling. 
Miljöbron ska samtidigt arbeta för att bevara och utveckla samar-
betet med Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Hög-
skolan Väst samt Högskolan i Borås. Dessutom ska samverkan med 
partners och studenter vid övriga högskolor och universitet väl-

Övergripande mål



komnas. Miljöbron ska hjälpa universiteten/högskolorna i regionen 
att föra ut akademins kunskaper i samhället och samtidigt ska kon-
takten mellan högskola/universitet och näringsliv främjas och det 
ömsesidiga förtroendet öka.
Miljöbron ska arbeta aktivt för att vara det självklara valet för före-
tag, organisationer, myndigheter och kommuner att vända sig när 
de vill påbörja eller vidareutveckla sitt arbete med miljö och hållbar 
utveckling. 
2019 sätts en ny 5-årig strategi för att växla upp verksamheten och 
engagemanget och således optimera samhällsnyttan och docka an de 
regionala och nationella satsningar som görs inom hållbar utveck-
ling. Miljöbron har stor potential att bidra till ökade nyttor för våra 
primära målgrupper: studenter, lärosäten, VGR, kommunalförbun-
den i Sjuhärad och Fyrbodal samt för vår partners (företag och andra 
organisationer). Strategin kommer att innebära uppväxling av be-
fintlig verksamhet, fler kringtjänster, en ökad omsättning (intäkter 
och utgifter) med en större spridning mellan finansieringskällorna 
(se budgetprognos i bilaga). 

De övergripande målen för verksamheten perioden 2019-2023 är:

Dessa mål har bryts ner i delmål med kopplande indikatorer och målvärden. Utöver 
dessa finns även delmål och målvärden för kärnverksamheten enligt nedan.

Vara en internationell förebild för 
samverkan mellan akademi och 
samhälle i hållbar utveckling

Alla våra partner skall vilja vara före-
bilder inom hållbar utveckling

Våra studenter skall vara de mest 
eftertraktade på arbetsmarknaden

Vi skall vara Sveriges mest 
hållbara arbetsgivare



Projekt
Minst 130 projekt (uppdrag, kursprojekt, examensarbete) ska genom-
föras varav minst

• 75 projekt ska genomföras i Göteborgsregionen
• 20 projekt ska genomföras i Fyrbodal
• 20 projekt ska genomföras i Sjuhärad
• 5 projekt ska genomföras i Skaraborg

Studenter
Minst 320 unika studenter1  ska ha deltagit i Miljöbroprojekt, varav 
minst

• 140 studenter ska komma från Göteborgs universitet
• 80 studenter ska komma från Chalmers tekniska högskola
• 40 studenter ska komma från Högskolan i Borås
• 50 studenter ska komma från Högskolan Väst

Minst 80 % av studenterna ska ha besvarat Miljöbrons projektutvär-
dering. Minst 80 % av inkomna utvärderingar ska visa att studenterna 
rekommenderar andra studenter att utföra ett projekt via Miljöbron.

Företag
Minst 110 företag ska ha deltagit i Miljöbroprojekt, varav minst

• 65 företag i Göteborgsregionen
• 20 företag i Fyrbodal
• 20 företag i Sjuhärad
• 5 företag i Skaraborg

Minst 80 % av företagen ska ha besvarat Miljöbrons projektutvärdering. 
Minst 80 % av inkomna utvärderingar ska visa att företagen rekom-
menderar andra företag att ta hjälp av Miljöbron.

1Studenter från de namngivna högskolorna/universitetet uppgår till 310 stycken. Resterande 
studenter kan komma från något av dessa lärosäten eller från andra lärosäten i Sverige.

Detaljerade mål för studentprojekten



De konkreta arbetsmetoder som Miljöbron använder för att lyckas nå 
delmålen för antal projekt, studenter och uppdragsgivare inom kärn-
verksamheten är:

• Rådgivning, behovsanalys och trendscanning tillsammans med  
 organisationer för att skapa projekt som kan genomföras av stu 
 denter på universitet/högskola
• Öka attraktionen för studenter att göra projekt via Miljöbron   
 genom att erbjuda bra projekt grundade i studenters behov och  
 intresse 
• En kvalitetssäkrad arbetsprocess med formulering, rekrytering,  
 coachning och uppföljning
• Att marknadsföra och sprida Miljöbrons koncept
• Att skapa mötesplatser och medverka i nätverk i regionen
• Sätta och följa upp internt satta mål för att effektivisera och ut  
 veckla verksamheten

Under 2019 genomförs piloten Booster i Sjuhäradsregionen i syfte att 
etablera ett nytt, kompletterande arbetssätt och metod för att nå målen 
på ett effektivare, kreativare och mer innovativt sätt. Om Booster ger 
goda resultat finns goda förutsättningar att nyttja denna metod även i 
Fyrbodal och Göteborgsregionen.  

Som en del av den 5-åriga strategin så tas en genomförandeplan fram 
med inriktningar och aktiviteter för att nå våra övergripande mål. Bland 
aktiviteterna finns samarbete i fler regioner, effektivisera studentre-
kryteringarna för ökad kvalitet och kvantitet, utöka kärnverksamheten 
med kurssamarbeten och nya samarbetspartners, utöka samverkan på 
befintliga och nya plattformar för att bättre bidra till regionens håll-
barhetsmål, utveckla ny studentrekryteringstjänst samt att Miljöbron 
deltar i fler externfinansierade projekt. 

Genomförande



Kostnadsslag     2019

Personalkostnader     3 900 000
Resor       86 000
Lokal       221 000
Kommunikation och marknadsföring  177 000
Admin och IT      37 000
Kontorsmaterial och inventarier   70 000
Externt köpta tjänster    112 000
Övrigt       167 000

SUMMA      4 770 000 

Intäkter      2019

Lärosäten      925 000
Kommunalförbund     400 000
VGR       800 000
Partners      2 280 000
Externa projekt/stöd     500 000

SUMMA      4 905 000

Budget 2019


