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2019 var året med stora förändringar. Miljö-
bron antog en ny långsiktig strategi, 

slog rekord i antal partners, utvecklade Booster- 
konceptet och lanserade en ny verksamhetsdel 
som integrerar och växlar upp studenternas arbete i 
studentprojekten. 

Under året skedde även en omorganisation med 
nya tjänstetitlar och vi anställde fyra nya medarbe-
tare. Strax innan jul flyttade Miljöbron in till ”A wor-
king lab” vid Johanneberg Science Park. 

Alla åtgärder under 2019 hade i syfte att bättre kun-
na möta våra målgruppers behov och att relatera till 
de utmaningar som samhället och våra ekosystem 
står inför. Det känns viktigt att på ett tydligare sätt 
visa hur våra projekt och uppdrag kopplar till Agen-
da 2030 och hur effekterna av våra insatser leder till 
förbättringar i de företag och offentliga organisa-
tioner vi samverkar med. 

Miljöbron har också verkat för att utöka sam-

verkan inom nätverket. Det vill säga med liknande 
organisationer för att bättre paketera våra erbju-
danden till företag. Samverkan är i tider som dessa 
– med kanske en av de största omställningarna 
i mänsklig historia – oerhört viktigt för att vi skall 
lyckas. 

När vi nu stänger år 2019 ser vi med förväntan 
fram emot 2020, ett år som kommer att präglas av 
genomförande av vår strategi. Det är nu vi går från 
ord till handling och blir en långsiktigt resilient och 
adaptiv kraft att räkna med!  

Miriam Márkus-Johansson

Miljöbron tar plats

Innehåll
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Stol som Miljöbro- 
teamet byggde 
gemensamt på 
Röhsska museet. 
Foto: David Sjöqvist
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O M  M I L J Ö B R O NO M  M I L J Ö B R O N

Organisation
Miljöbron är en ideell förening där styrelse, studenter, anställ-
da samt finansiärer och partners är medlemmar. Styrelsen 
är föreningens huvudman och Miljöbrons vd är föreningens 
verkställande organ. Styrelsen består av representanter från 
näringsliv, offentlig verksamhet och akademi i Västra göta-
landsregionen. 

Styrelse och vd har gemensamt ansvar för verksam hetens 
ekonomi. Vd är ansvarig för personalen och verksamhetsut-
vecklingen.

Verksamheten hade 2019 nio personer som verkade för 
Miljöbron under olika perioder. Viss omorganisation  
gjordes under året för att takta med organisationens strate-
giska utveckling med ökad resiliens och tillväxt. Detta har till 
exempel lett till att nya tjänste titlar: affärsutvecklare håll-

barhet, projektsamordnare och verksamhetsutvecklare HR, 
rekrytering.  Teamet tar också större gemensamt ansvar för 
del regionerna (Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg). Verksam-
heten miljödiplomerade sig även i år och införde en arbets-
miljöpolicy. 

Miljöbrons verksamhet är icke-vinstdrivande och finansie-
ras genom statliga, regionala, kommunala och privata medel 
genom partnerskapsbidrag. Under 2019 utökades andelen 
privata medel och en ansats har tagits till att utöka med-
len till föreningens verksamhet genom externfinansierade 
projekt och annan kopplande rådgivande verksamhet för att 
säkra upp en bärkraftig och långsiktig verksamhet. 

Stommen i vår organisation är dock studenter och  
de organisationer som möts i de olika samverkans projekten.

Under VM i friidrott i Göteborg 
1995 lät man, genom VM-akade-
min, studenter från Göteborgs 

universitet och Chalmers, hjälpa turister 
och besökare i Göteborg genom att 
snabbt ta fram information. Studenter 
deltog också i att utveckla en kommu-
nikationsrutin för mästerskapet som 
använde sig av den senaste tekniken, 
bärbara datorer och mobiltelefoner 
med möjlighet att skriva korta med-
delanden, SMS. 

Två år senare, 1997, drog pilotprojektet 
igång på initiativ av Teknikbrostiftel-
sen, Svenska Arbetsgivareföreningen, 
Aspen Petroleum AB, Ecoplan AB samt 
Göteborgs universitet. 1998, övergick 
Miljöbron till att bli den ideella förening 
vi är än i dag. 

Vision
Miljöbron är den ledande aktören för 
det värdeskapande mötet mellan stu-
denter, samhälle och en hållbar framtid. 
Våra värdeord är kvalitet, engagemang 
och utveckling. 

Verksamhetsidé och  
övergripande mål
Miljöbron skapar möten mellan 
högskola och samhälle genom att 
förmedla och bidra till genomförandet 
av konk reta projekt mellan studenter 
och organisationer. Under åren har vi 
fört samman fler än 5  248  studenter 
med mer än 1  875 företag i cirka 2  577  
projekt för hållbar utveckling. 

Projekten har miljö och hållbar 
utveckling gemensamt och ska vara 
väldefinierade och tidsbegränsade. 
Miljöbron ger studenter kontakter, 
arbetslivserfarenhet och möjlighet 
till att omsätta sina kunskaper 
i praktiken. Studenterna får 
således bästa möjliga förutsätt-
ningar på arbetsmarknaden 

efter avslutade studier. Samtidigt får 
näringslivet hjälp i sitt arbete med miljö 
och hållbar utveckling, tillgång till aktu-
ell kunskap och kontakt med potentiella 
arbetstagare.

Miljöbron ska genom sin verksamhet 
medverka till att skapa bättre förutsätt-
ningar för hållbar utveckling. Genom att 
vara en länk till universitet och högsko-
lorna ska Miljöbron verka för att föra ut 
kunskap och kompetens till företag, 
organisationer, kommuner och myndig-
heter och därmed bidra till deras arbete 
med miljö och hållbar utveckling.

Miljöbron skall bidra till positiva rela-
tioner mellan högskola och näringsliv 
och öka kompetensen hos studenter 
och företag i de orter där Miljöbron 
verkar. 

Miljöbron ska arbeta för att bevara och 
utveckla samarbetet med Göteborgs 
universitet, Chalmers tekniska högskola, 
Högskolan Väst, Högskolan i Borås men 
även Högskolan i Skövde. Dessutom ska 
samverkan med partners och studen-
ter vid övriga högskolor och universitet 
välkomnas. 

Miljöbron ska hjälpa universitet och 
högskolor i regionen att föra ut akade-

mins kunskaper i samhället och sam-
tidigt ska kontakten mellan högskola,  
universitet och näringsliv främjas och 
det ömsesidiga förtroendet öka. Kom-
petensförsörjningsperspektivet är också 
viktigt vilket bland annat avspeglas i 
vår verksamhet i Fyrbodalregionen och 
Boråsregionen. 

Ny strategi framåt
Under 2019 tog Miljöbron fram en 
strategi för perioden 2020–2024. Den 
har fyra strategiska mål för att växla upp 
verksamheten och engagemanget och 
därmed optimera samhällsnyttan och 
docka an till de regionala och nationella 
satsningar som görs inom hållbar ut-
veckling för att bland annat genomföra 
de globala målen i Agenda 2030.

Miljöbrons verksamhet är huvudsak-
ligen etablerad i Västra Götaland med 
huvudkontor på Akademiska Hus,  
A Working Lab (AWL), Johanneberg  
Science Park, Göteborg. Lokalkontor 
finns även i Trollhättan och Borås för att 
täcka regionerna Fyrbodal och Sjuhä-
rad. Viss verksamhet sker även utanför 
regionen men ännu inte med formell 
representation genom lokalkontor.  

Om Miljöbron
När Miljöbron startades 1997 var det först i form av ett pilotprojekt.  

Då som nu fanns ett glapp mellan studenternas utbildningar och 
arbetslivet, då många utbildningar saknade möjlighet till att  

praktiskt få använda sin teoretiska kunskap.

Personal under året

David Sjöqvist
affärsutvecklare 
Hållbarhet

Martina 
Slättberg 
affärsutvecklare 
Hållbarhet

Olivia  
Sandström 
affärsutvecklare 
Hållbarhet

Anders Sandoff 
Handelshög skolan 
vid Göteborgs  
universitet

Anna Nyström 
Claessson
Chalmers  
tek niska  
högskola

Ordförande:
Lillemor
Lindberg
Innovatum

Anna Jonson 
Sahlberg
affärsutvecklare 
Hållbarhet

Maria Rydberg 
affärsutvecklare 
Hållbarhet

Emil Karlsson
projektsam-
ordnare

Helena Callstam 
verksamhets-
utvecklare HR, 
Rekrytering

Martin Ahrin 
Larsson 
affärsutvecklare 
Hållbarhet

Miriam Márkus- 
Johansson
vd

Stina Gottlieb 
Sotenäs symbios 
center

Lisa Andersson 
RISE

Mattias Dahl 
Where is my 
pony

Ali Tabrizi
Coompanion

Jennifer Wiklund 
student repre sentant  
Göteborgs  
universitet

Martin Ahlm
studentrepre-
sentant Alumn

Valberedning: 
Peter Carlsson, Sotenäs symbios center
Åsa Lom, LINK arkitektur

Styrelse
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V E R K S A M H E T S Å R E T  2 0 1 9

2019: Nya koncept, medarbetare, 
partners och kontorslokaler  

Under 2019 hade vi ett histo-
riskt högt antal partners som 
fick tillgång till samverkanspro-
jekt. Dessa partners har också 
möjlighet att påverka förening-
ens verksamhet, bland annat 
genom medverkan på årsmötet. 
De partners som tillkommit un-
der 2019 är: Trafikkontoret, CEVT, 
Chalmers Ventures, Poseidon, 
Scorett, Vindpinad, Tjolöholm 
slott, Create Agency, Broms 
IT, My wings, A Day Service, 
Offitech, Jobmeal, Where is my 
pony, Kyrkogårdsförvaltningen, 
Tubus systems, Comfort hotel, 
Aventi, Coloplast, Win Win Go-
thenburg sustainability award 
och Ipinium. 

V E R K S A M H E T S Å R E T  2 0 1 9

Partners

Nya konceptet Booster! lanserades

Under 2019 tog Miljöbron fram en strategi för perio-
den 2020 –2024 som baseras på fyra strategiska mål:

Mål 1: Miljöbron skall vara en internationell förebild för 
samverkan mellan akademi och samhälle.
Mål 2: Alla Miljöbrons partners skall vara förebilder 
inom hållbar utveckling.
Mål 3: Miljöbrons studenter skall vara de mest efter-
traktade på arbetsmarknaden.
Mål 4: Miljöbron skall vara Sveriges mest hållbara 
arbetsgivare.

Ambitionen är att växla upp verksamheten och enga-
gemanget och således optimera samhällsnyttan och 
docka an till de regionala och nationella satsningar 
som görs inom hållbar utveckling för att bland annat 
genomföra de globala målen i Agenda 2030. 

Miljöbron har stor potential att bidra till ökade nyt-
tor för våra primära målgrupper: studenter, lärosäten, 
VGR, kommunalförbunden i Sjuhärad och Fyrbodal 
samt för våra partners (företag och andra organisatio-
ner). 

Strategin kommer att innebära uppväxling och  
effektivisering av befintlig verksamhet, en breddning 
av erbjudandet samt en ökad omsättning med en 
större spridning mellan finansieringskällorna. 

Ny strategi för verksamheten Miljödiplomering och 
arbetsmiljöarbete

Under hösten 2019 miljödiplomerade sig Miljöbron genom 
Miljö förvaltningen, Göteborgs stad. En hållbarhets- och miljöpoli-
cy togs fram som är ambitiös och framför allt har mål och kopp-
lande rutiner och aktiviteter där Miljöbron stärker sin roll som 
positiv påverkansaktör inom miljö och hållbarhet. Den negativa 
miljöpåverkan skall minimeras. 

Att Miljöbron flyttade in till AWL Johanneberg innebär många 
fördelar i vårt miljöledningsarbete eftersom lokalen är av Miljö-
byggnad guld, vi sitter mycket närmare studenter från Chalmers 
och Göteborgs universitet och har möjlighet att sprida vår kun-
skap till företag inom AWL. 

En arbetsmiljöpolicy har också tagits fram som utgår från  
målet att vi skall vara Sveriges mest hållbara arbetsgivare 2024. 
De åtgärder som tagits under 2019 inkluderar två timmars 
friskvård på arbetstid i veckan, möjlighet till distansarbete och 
deltidsanställning.   

Praktikanter 
Under året har Miljöbron haft äran att lära känna tre fantastis-
ka studenter som gjort praktik i vår verksamhet. Sofia Jonson, 
gjorde sin praktik under sommaren och hjälpte oss dels med att 
identifiera intressanta högskoleprogram- och kurser som Miljö-
bron kan utöka sitt samarbete med, och dels lade grunden för 
vårt miljöledningssystem. Sofia har varit helt grym!

Under senhöst och vinter hade vi dessutom förmånen att få 
ha Josefine Hagby och Julia Sandsten hos oss. Josefine och Julia 
medverkade bland annat i Booster food industry med ett före-
tagscase, stöttade upp i vårt projekt AIL CREATE samt genomför-
de en omfattande intressentanalys bland våra studenter. 

Ett nytt koncept för studentuppdrag, 
”Booster!”, har utvecklats av vår kollega 
Olivia. Konceptet innebär att flera  
studenter och företag träffas för att  
definiera och planera kortare uppdrag 
som studenterna skall genomföra un-
der en månads tid (max 20 timmar  
per uppdrag). 

Under år 2019 genomfördes två  

Boosters!: Booster textile industry och 
Booster food industry. Vid dessa tillfällen 
fick cirka 15 företag och 30 studenter 
möjligheten att samverka. 

Företagen fick värdefull kunskap 
inom bland annat produktutveckling, 
kommunikation och marknadsföring 
medan studenterna fick möjlighet att 
tillämpa akademisk kunskap på ett kon-

kret sätt och samtidigt knyta kontakter 
med framtida arbetsgivare.  

Ett ytterligare Boostertillfälle ges i 
Skövde i samverkan med bland annat 
Högskolan i Skövde, IDC och Drivhuset i 
mars 2020 utifrån den samverkan som 
Miljöbron och HiS påbörjade under 
hösten 2019.

 

För att hålla oss aktuella i vårt erbju-
dande till studenter och uppdrags givare 
är kommunikation med våra målgrup-
per 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 2019 medverkade Miljö-
bron bland annat på GADDEN, HARM, 
CSR Forum, Act sustainable veckan, 
Göteborgsminglet. 

Det är viktigt att verka ihop med 
andra relevanta aktörer i nätverket. Vi 
har därför strategiska partnerskap där 
vi försöker skapa gemensamma nyttor 
med bland annat Ekocentrum, Win win 
Gothenburg Sustainability Award, och 
CSR Västsverige. En större samverkan 
innebär ofta en större uppväxling av 
offentliga medel, samtidigt som vi kom-

pletterar och förtydligar våra erbjudan-
den och roller gentemot våra partners 
och finansiärer. 

Under 2019 togs i samverkan med 
Where is my pony en kommunikations-
plattform fram där Miljöbron tar en ut-
talad roll i samhällets hållbarhetsarbete 
och tydligare mäter och kommunicerar 
runt de nyttor vi tillsammans med före-
tag, akademi och studenter skapar. 

Kommunikationsplattformen – ihop 
med en uppdaterad hemsida, nu även 
på engelska, – ka göra det lättare för 
såväl företag och studenter att hitta 
relevant information och ge initiativ till 
nya studentprojekt. 

Vi ger även ut ett nyhetsbrev med 
jämna mellanrum till såväl student- 
som företagspartner där vi bland annat 
informerar om aktuella kursprojekt, 
praktikkurser och examensarbeten.

I december flyttade Miljöbron in i nya lokaler 
på AWL Johanneberg, Göteborg. Här sitter vi 
närmare studenter och även olika samverkans-
partners. Här ovan ser ni byggnaden vi numera 
befinner oss i! Ett ansiktslyft för vår organi-
sation och underbart att kunna ge studenter 
och partners möjlighet till möte i denna 
fantastiska miljö.

Nya lokaler – A working lab

Nya medarbetare
Under 2019 fick vi fyra nya medarbetare: David Sjöqvist, 
Olivia Sandsten, Martina Slättberg och Emil Karlsson. Dessa 
grymma personer har berikat teamet på ett mycket bra sätt. 

David och Olivia som är nygamla i Miljöbron är båda affärs-
utvecklare och har även ansvar för Fyrbodal- och Boråsregi-
onerna. Martina, även hon affärsutvecklare med bakgrund 
inom ekonomi och affärsmodeller, har stöttat upp i utveck-
ling av vår breddade verksamhet inom hållbar utveckling. 

Vi tackar vår före detta verksamhetsledare Maria Rydberg 
för sitt mångåriga engagemang i Miljöbron. 

Många nya  
partners

Kommunikation och nätverk 

Booster Food industry, 
Act loungen på Inno-
vatum i Trollhättan. 
Foto: David Sjöqvist

https://miljobron.se/vast/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/Milj%C3%B6-och-h%C3%A5llbarhetspolicy-2019-09-10.pdf
https://miljobron.se/vast/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/Milj%C3%B6-och-h%C3%A5llbarhetspolicy-2019-09-10.pdf
https://miljobron.se/vast/arbetsmiljopolicy/
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F I N A N S I E R I N GS A M V E R KA N S P R O J E KT

Miljöbrons samverkansprojekt syftar till 
att skapa en hållbar samhällsutveck-
ling i hela regionen med kunskaps-
försörjning och erfarenhetsutbyte för 
både företag och studenter. I de flesta 
fall börjar arbetet redan på idéstadiet.
Miljöbron hjälper sina uppdragsgivare 
att bryta ner svåra frågeställningar till 
uppgifter 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 stu-
denter jobbar två och två under 20–40 
timmar. Uppdragen utför studenterna 
ideellt på fritiden, parallellt med sina 
studier. Under 2019 har vi testat dessa 
uppdrag i en grupp med företag och 
studenter, i ett koncept som vi kallar 
”Booster!”

• Kursprojekt utförs inom ramen för 
kurser på högskola och universitet.  
Oftast arbetar studenterna i grupper 
om 3–5 studenter under 2–10 veckor. 

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

• Praktikplatser förmedlas via hemsi-
dan till studenter som läser en praktik-
kurs. Praktikperioden varierar, vanligtvis 

är den cirka åtta veckor lång. 
Målet för 2019 var 130 projekt och 

totalt genomfördes 108 samverkanspro-
jekt. Graf 1 visar fördelningen av upp-
drag (inklusive Booster!), kursprojekt, 
examensarbeten och praktik. 

Miljöbron tog emot studenter från 
tre praktikkurser (Intern ship in Environ-
mental Science, University of Skövde, 
Environmental Social Science, University 
of Gothenburg och practical training, 
Public Health Science Program, Göte-
borg University). 

Färre projekt i år
2019 genomfördes färre samverkans-
projekt än 2018. Orsaken är framför allt 
att kursprojekt fallit bort på Chalmers, 
Högskolan Väst och Högskolan i Borås. 
Jämfört med 2018, då 74 samverkans-
projekt genomfördes som kursprojekt, 
genomfördes endast 28 i år. 

Antalet examensarbeten var också 
något färre än förra året (14 jämfört med 
22 år 2018). 

Antalet projekt i form av uppdrag och 
praktik ökade kraftigt och visar på ett 
ökande behov av den här projektfor-
men. Kopplat till vår nya strategi, med 
fokus på kvalitet och inte bara kvantitet 
samt finansieringsstrategin, ser vi nu ett 

ökat fokus på samverkans projekt.
Flest projekt hade Göteborgsregio-

nen, följt av Fyrbodal och Sjuhärad. Inga 
projekt genomfördes i Skaraborg under 
2019 men däremot startades planering 
för Booster! i Skövde i februari 2020 som 
kommer att leda till minst fem samver-
kansprojekt år 2020. 

Studenternas viktiga roll
Studenterna har under åren haft en 
viktig roll i företagens hållbarhetsarbete. 
De har en stor möjlighet att påverka 
vilken riktning och vilket innehåll detta 
hållbarhetsarbete tar. 

De studenter som genomfört projekt 
under sin utbildning återkommer ofta 
själva som uppdragsgivare när de sedan 
kommer ut i arbetslivet. En av dessa 
alumnistudenter utrycker på följande 
sätt kring vilken betydelse Miljöbron 
haft: ”Det underlättar oerhört! Miljö-
brons arbete är viktigt. Jag hade inte 
kunnat arbeta som jag gör nu om jag 
inte haft chans att under studietiden 
samverka med företag. Verkliga case 
gör de förvärvade kunskaper mer rele-
vanta för omvärlden.”

Miljöbron har sedan 2017 låtit motta-
garna av projekten självskatta sitt bidrag 
till miljö- och hållbarhetsförbättringar 
i den egna verksamheten i samband 
med avslutat projekt. Diagram 2 visar 
att 83 procent svarar att projektet bi  -
dragit till hållbar utveckling. 

Samverkan – där värde skapas

Det är i samverkansprojekten vi ser de stora nyttorna av vår 
verksamhet. Det är här företag får till sig ny kunskap, nya verktyg 
och insikter samt får möjlighet att träffa en framtida anställd. 
Studenter får arbetslivserfarenhet och en unik möjlighet att bidra 
till hållbar utveckling. Det händer ofta att studenter får anställning 
på ett företag där de tidigare genomfört ett projekt eller praktik.  

2. Har projektet lett till 
hållbar utveckling?

71,6 %

8,6 %

19,8 %

Ökade intäkter under 2019

Miljöbron hade 2019 grundfinansiering från Västragötalands-
regionen, Fyrbodalsregionen, Boråsregionen, Göteborgs uni-
versitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Borås, Hög-
skolan Väst, Högskolan i Skövde samt från Naturvårds verket. 
Totalt fick Miljöbron 2   237 900 kronor i medel från dessa 
källor enligt andelsfördelningen i tabellen nedan. Den absolut 
största finansiären har varit VGR följt av Göteborgs universitet, 
Chalmers tekniska högskola och kommunalförbunden. 

För 2019 hade Miljöbron intäkter på 1 295 417 kronor från 
partnerorganisationer. 2018 infördes en finansieringsstrategi 
som innebär att de företag eller offentliga organisationer som 
får möjlighet till studentprojekt bidrar till kostnaden för att 

driva dessa projekt. Därmed växlas de offentliga medel vi får 
genom grundfinansiärerna upp med privata medel. Under 
2019 har antalet partners nästan tredubblats till 32 partner-
organisationer. De flesta partners är mellanstora företag och 
från privat sektor. Den största offentliga aktören är Göteborgs 
stad och dess förvaltningar. Andelen partnermedel mellan 
offentlig och privat sektor är relativt jämn.

Under 2019 utökade Miljöbron sin verksamhet med kopp-
lande konsult- och rådgivande tjänster samt externa projekt-
medel som särredovisas från övriga medel. Intäkterna för 2019 
från dessa medel uppgick till 91  500 kronor.

Miljöbron hade under 2019 intäkter på 3  871  000  kronor, en ökning 
med cirka 17 procent från 2018. Intäkterna kommer från, i fallande 

storleksordning, grundfinansiärer, partnerorganisationer och övriga intäkter 
som består i externa projektmedel och i rådgivnings- och konsultuppdrag. 

De totala intäkterna utgörs till 76 procent av offentliga medel.  

1. Genomförda projekt under verksamhetsåret

UppdragExamensarbete Kursprojekt
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24 st.
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24 %

4. Finansiering mellan sektorer3. Intäktskällor 2019

5. Grundfinansiärer 2019

58 %
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Berätta vad ni gjort på Miljöbron?
– En stor del har varit uppdraget i 
”Booster Food Industry” för Hushåll-
ningssällskapet, Fyrbodal. Åsnebyn är 
en lantbruksgård som donerades till 
Hushållningssällskapet för förvaltning 
och utveckling. Det finns stor poten-
tial för utlärning men det är svårt att 
nå nya målgrupper. Särskilt till den 
nysvenska och yngre befolkningen. 

– Vårt uppdrag bestod i att analyse-
ra hur man kan höja intresset och 
kunskapen för traditionell matpro-
duktion och hantverk i Åsnebyn. Vi 
skulle efter avslutat uppdrag komma 
med rekommendationer för hur 
Åsnebyn kan utvecklas. Vi förordade 
några koncept med utvecklings-
potential, bland annat att ha två 
temadagar årligen med till exempel 
matpro duktion och hantverk (smide, 
trähantverk).  

– Vi rekommenderade också  aktivi-
tetsteman som vandringsled i 
om  rådet, en samskapande restau-
rering av gården eller kopplingar till 
folkdans för att få in kulturen. 

Har ni gjort något mer på Miljöbron?
– Vi har gjort en intressentanalys av 
Miljöbrons verksamhet för att bidra till 
utveckling av studentverksamheten.  
Tre huvudteman analyserades: kom-
munikation, tydlighet och utvecklings-
potential. 

– Vi anser att Miljöbron behöver ta 
mer plats för ökad synlighet samt att 
utöka sitt samarbete med akademin 
med fler program inom högskolorna. 
Inte bara med program som har tydlig 
miljökoppling. Miljöbron kan också på 
ett mer kraftfullt sätt vara en kraft i att 
koppla samman fler discipliner. 

Hur blir detta en bra input in i era 
fortsatta studier och i ert framtida 
arbetsliv?
– Praktiken på Miljöbron har för mig  
varit ett sätt att nischa min utbildning. 
Jag var även tidigare intresserad av  
hållbarhet, men har i och med prak-
tiken fått mycket inspiration och mer 
kunskap om vägar framåt i mitt  
arbetsliv, säger Josefine.

– Det är inspirerande att vara i en or-

ganisation där saker händer. Här finns 
förståelse för de stora frågorna och det 
utvecklas nya verktyg för att nå nya 
områden, säger Julia. 

Vad är i dag de största samhälls
frågorna enligt er?
– Att få en balans över hållbarhets-
aspekterna. Att tydligare se kopplingen 
till hur exempelvis konsumtion i väst-
världen påverkar sociala förhållanden i 
andra delar av världen. Att vi tydligare 
ser kopplingen mellan de olika hållbar-
hetsdimensionerna för att bättre kunna 
göra avväganden, säger Julia.

– Att fokusera mer på social hållbarhet. 
Vi behöver nya sätt att mäta social håll-
barhet på. Just nu finns flest verktyg för 
att planera och utvärdera ekonomiska 
förflyttningar, svarar Josefine.

Hur ser ni på Miljöbrons roll när  
det gäller att möta hållbarhets
utmaningar?
– Miljöbrons dilemma är att man är 
väldigt generell för att man täcker så 
många områden. Det kan dock vara 
bra att Miljöbron tar en mer nischad roll 
inom vissa områden för att verkligen 
visa på förflyttningar/förändringar man 
ser efter att som student eller företag 
ha medverkat i samverkansprojekt med 
Miljöbron. 

– Miljöbron får gärna stå på sig mer när 
det gäller hållbarhetsarbetet och om-
ställningen som företag och offentliga 
aktörer står inför. Vi föreslår vassa projekt 
med större effekter. Miljöbron kan också 
ta en större roll i att förmedla kunskap 
om policy, lagstiftning och krav inom 
miljö- och hållbarhet och att använda sig 
bättre av studenters akademiska kun-
skaper inom den egna verksamheten. 

”Det är inspirerande att 
vara i en organisation 
där saker händer. Här 
finns förståelse för de 
stora frågorna och det 
utvecklas nya verktyg  
för att nå nya områden”
J U L I A  S A N D ST E N ,  PR A KT I KA N T

Under hösten 2019 hade vi förmånen att ha två praktikanter på Miljöbron:  
Julia Sandsten från SMIL-programmet på Göteborgs universitet och  

Josefine Hagby från Master Health and Economics, Göteborgs universitet. 

Praktikanter  
berikar Miljöbron

I N T E R V J U

Julia Sandsten och Josefine Hagby har tagit fram förslag på hur man kan öka intresset för traditionell matproduktion och 
hantverk på lantbruksgården Åsnebyn i Fyrbodal.                                                                                                              Foto: Julia Sandsten

Josefine Hagby och Julia Sandsten har fått både kunskap och inspiration  
under sin praktik på Miljöbron.                                                               Foto: David Sjöqvist
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Under 2019 har 243 unika studenter 
deltagit i Miljöbrons samverkansprojekt 
(mål 320). Den främsta anledningen till 
ett lägre resultat är att ett flertal kurs-
projekt utgick. 

Antalet studenter följer också antal 
projekt som i år varit lägre – vilket till 
stor del beror på att verksamheten 
lägger mer tid per projekt för att kunna 
planera, genomföra och mäta resulta-
ten på ett annat sätt än tidigare.

Finansieringsstrategin, där företag blir 
partners och medfinansierar verksam-
heten, leder också till att vi har färre 
företag som initierar samverkansprojekt.  

Verklighetsbaserade moment
De flesta projekt som utfördes av stu-
denterna år 2019 var kursprojekt och 
uppdrag (se figur 8). 

Så gott som alla studenter tycker att 
verklighetsbaserade moment i kurser är 
bra. Studenter som genomför uppdrag, 
ideellt vid sidan av sina studier, väljer 
ofta att göra detta för att få chansen att 

driva ett eget projekt och för att de vill 
lära sig mer om det ämne uppdraget 
berör. 

Flest från Göteborgs universitet
Under 2019 representerades 19 oli-
ka kandidatprogram samt 30 olika 
mastersprogram i projekten. De flesta 
studenter kommer från Göteborgs 
universitet, följt av Chalmers tekniska 
högskola. 

Vi ser en ökning av studenter från 
lärosäten utanför Västragötalands-
regionen, bland annat universitet från 
Karlstad, Linköping, Stockholm samt 
Uppsala universitet och Mittuniversite-
tet. Se figur 8 för översikt över läro-
sätena. Antal internationella studenter 
som genomför samverkansprojekt ökar 
kontinuerligt och möjliggörs i och med 
att de företag vi samarbetat med har 
möjlighet att genomföra projekten på 
engelska. 
75 procent av studenterna som genom-
fört projekt under 2019 har besvarat vår 

utvärderingsenkät (mål 80 procent). 
Så gott som alla studenter uppskattar 
att få testa sina teoretiska kunskaper i 
skarpa case. Dessutom är Miljöbrons roll 
som stöd och bollplank under projek-
tens gång uppskattat och 99 procent av 
studenterna rekommenderar Miljöbron 
till andra studenter. Figur 6 illustrerar 
nyttorna studenterna får i Miljöbrons 
projekt. De som nämns främst är ett 
stärkt cv, ett stärkt kontaktnätverk,  
referenser och möjlig anställning.

Jämställdhet och lika villkor
Miljöbron jobbar för jämställdhet och 
lika villkor och urvalet av student till  
projekt är enbart baserat på kunskap, 
bakgrund och inte kön, etnisk till-
hörighet, sexuell läggning. Under 2019 
var cirka 60 procent kvinnor. 

Det är generellt en ökning av män 
som deltar i Miljöbrons samverkans-
projekt, vilket till viss del korrelerar med 
typ av program och kurs.  

Unikt samarbete 
med akademin

Miljöbron har ett unikt samarbete med högskolor och universitet i Västra Götaland 
inom en rad olika utbildningar, program och kurser. Genom att interagera direkt 

med olika kurser kan Miljöbron förse studenterna på kursen med skarpa projekt från 
näringslivet. Genom Miljöbrons projekt får studenter lära sig om hur man jobbar med 

hållbarhetsfrågor i arbetslivet och får praktisk erfarenhet inom sin utbildning.

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: Environmental 
management systems, digitalisering och hållbarhet  (inom 
IT-programmet), Miljöpsykologi samt Miljövetenskap i  
praktiken samt Personalarbetets innehåll och metoder.  
136 unika studenter från Göteborgs universitet gjorde 
projekt via Miljöbron 2019 (mål 140).

Chalmers tekniska högskola
På Chalmers har Miljöbron haft samarbete med kurserna  
Miljöteknik för elektroingenjörer och Sustainable supply  
chains. Dessutom har Chalmersstudenter från ett flertal  
olika utbildningar skrivit examensarbete och deltagit i  
Booster!. 71 unika studenter från Chalmers gjorde projekt  
via Miljöbron under 2019 (mål 80).

7. Studenternas lärosäte

6. Studenternas nyttor av projekten

8. Typ av projekt

Stärkt cv

Ytterligare projekt, till exempel examensarbete

Anställning

Referenser

Viktiga kontakter

60  st.

118 st

52 st.

16 st.

13  st.

Övriga

Göteborgs universitet

Chalmers

Högskolan i Borås

Högskolan Väst

Examensarbete/uppsats

Uppdrag

Kursprojekt

Praktik

17,6 %

12,5 %

21,0 %

56 %

29 %

3 % 5 % 7 %

63,3 %
33 %

49 %

8 % 10  %

Högskolan i Borås
På Högskolan i Borås genomfördes inga samarbeten i år 
men vi hade dialog för att återuppstarta LCA-kursen samt 
ytterligare två kurser (troligtvis Kvalitet- och ledningssystem 
samt Energiingenjörspraktik). De flesta Högskolan i Borås- 
studenter medverkade i Booster textile som genomfördes  
i Borås under våren 2019.  Åtta unika studenter från Hög-
skolan i Borås gjorde projekt via Miljöbron under 2019
(mål 40).

Högskolan Väst
På Högskolan Väst har Miljöbron haft kurssamarbeten 
inom Miljöutredning. Ett proaktivt arbete har påbörjats för 
att starta upp två till tre kurser år 2020. 13 unika studenter 
från Högskolan Väst gjorde projekt via Miljöbron under 2019 
(mål 50).
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F Ö R E TA G E N

Målet för 2019 var att Miljöbron skulle 
hjälpa 110 företag med sina hållbarhets-
utmaningar genom samarbete med 
studenter. Resultatet blev 64 organi-
sationer fördelade över Göteborgs-
regionen, Sjuhärad, Fyrbodal men även 
några utanför VGR. Av de medverkande 
organisationerna var 36 partners och 
resterande 28 tillkommande företag 
genom kursprojekt, Booster! och andra 
samarbeten. 

De flesta företag som medverkat i 
samverkansprojekt är i kategorin små 
till medelstora företag. De flesta stora 
organisationer är från offentlig sektor i 
form av kommuner, dess förvaltningar 
eller annan offentlig verksamhet.  

Fler partnerorganisationer
Under 2019 har vi totalt haft 36 partners. 
50 procent är små till medelstora före-
tag, vilket är Miljöbrons huvud sakliga 
målgrupp, följt av stora företag eller 
offentliga organisationer (44 procent) 
och sist ideella föreningar (6 procent). 
Under 2019 har antalet stora företag 
och offentliga organisationer ökat med 
nästan 45 procent. 

Det är dels ett resultat av genomför-
andet av finansieringsstrategin som 
inneburit uppväxling av offentliga 
medel genom medlemsavgifter, samt 
vår satsning på att jobba mer kvalita-

tivt med organisationerna i projekten. 
Detta mer kvalitativa sätt att långsiktigt 
samverka med partnerorganisationer 
leder till större effekter inom hållbar 
utveckling, men också till att Miljöbron 
kan bidra till effektivare kompetens-
försörjning.

Många nya företag
Utöver de studentprojekt som genom-
förts i våra partnerorganisationer har 
projekt även utförts i 28 andra företag 
och organisationer, framför allt genom 
kursprojekt, examensarbeten samt i 
Miljöbrons nya koncept för student-
uppdrag ”Booster!” som genomförts i 
Borås och Trollhättan. Där har 12 företag 
inom textil och livsmedel fått stöd av 
studenter att lösa företagscase inom 
hållbarhet. 

Totalt har 64 organisationer med-
verkat i samverkansprojekt. Utgångs-
punkten i projekten, har varit uppdrags-
givarnas konkreta behov samtidigt som 
det har varit viktigt att få med akade-
miska dimensioner som innovation och 
forskning belysta i projekten.

Geografisk fördelning
Under 2019 genomfördes de flesta 
projekt i Göteborgsområdet, följt av 
Fyrbodal och Sjuhärad. Miljöbron har 
under 2019 gjort en ansats att öka 

antalet projekt i delregionerna inklu-
sive Skaraborgsregionen. Bland annat 
genom att bredda samverkan med olika 
högskoleprogram och kursprojekt samt 
att samverka med fler företag och andra 
organisationer i dessa delregioner.

I Skaraborg startades ett pilotpro-
jekt ihop med Högskolan i Skövde som 
bland annat resulterar i en Booster! 
inom möbelindustrin under 2020.  
Satsningen på delregionerna förväntas 
få effekter under 2020. 

Många olika branscher
Under 2019 hade vi en ovanligt hög 
spridning av typen av organisationer 
(kommun, ideell förening samt små och 
medelstora företag) samt en fördelning 
över 19 branscher. Hållbart företagan-
de är således inte begränsat till en viss 
bransch eller sektorer utan är något 
som alla organisationer, oavsett sektor, 
bransch och storlek, vill förhålla sig till. 

Under 2019 var offentlig verksamhet 
(förvaltningar, kommuner, kommu-
nalförbund) den mest representerade 
branschen bland organisationer som 
bedrev samverkansprojekt. Andra större 
branscher var tjänstesektorn, hotell- 
och besöksnäring, textil och konfek-
tion samt livsmedel. En förklaring till 
större representation av livsmedels-, 
restaurang- och textilbranschen är de 

Stort intresse 
för hållbarhet

Det finns ett stort intresse hos näringslivet att ta hjälp av Miljöbron 
för att få kontakt med studenter som kan hjälpa dem att utvecklas.  

Vi har under 2019 haft 64 organisationer som fått hjälp  
genom  108 studentprojekt.

Konsult 3

Avfall/återvinning 1

Bygg/fastighet 3

Energi 1

Livsmedel 3

Hotell/restaurang 4

Kommunikation/marknadsföring 1

Kultur/fritid 1

Tillverkning 2

Transport/logistik/hamn 2

Juridik 1

Partihandel/kläder 6

Offentlig verksamhet 14

Akademi 4

Innovation 4

Föreningar 4

Besöksnäring/destination 3

Tjänster (konsult, kontorsmaskiner, IT) 5

Service 2

Totalt 64

11. Företagens 
branschfördelning

9. Företagens 
geografiska fördelning

fokusområden som delregionerna Fyr-
bodal och Sju härad har och att vi under 
2019 genom förde två Boosters i Borås 
och Trollhättan på temana textilier 
och livsmedel med fokus på cirkulära 
ekonomin.  

Viktiga utvärderingar
För Miljöbron är det av största vikt att 
projekten som genomförs håller hög 
kvalitet, bidrar till hållbar utveckling och 
blir till nytta för företaget och att stu-
dentinsatserna landar rätt inne i företa-
gen. Varje samverkansprojekt avslutas 
därför med en utvärdering.

Utvärderingar är mycket värdefulla 

för Miljöbron i planeringen och genom-
förandet av projekten. Målet för 2019 
var en svarsfrekvens på 80 procent och 
resultatet blev 70 procent. 

I utvärderingen gör uppdragsgivarna 
en självskattning av projektets bidrag till 
hållbar utveckling. Resultatet visar att 
84 procent anser att projektet medfört 
nytta eller förväntas medföra nytta.

Miljöbrons mål om att 80 procent 
ska rekommendera Miljöbron till en 
annan organisation nåddes med råge 
eftersom 100 procent av de som besva-
rat utvärderingen uppger att de kan 
rekommendera Miljöbron.

55 procent av företagen som lämnat 

in utvärdering anger att den främ-
sta anledningen till att vända sig till 
Miljöbron och ta hjälp av studentpro-
jekt är att ge studenter en chans att få 
erfarenheter och kontakter i arbetslivet. 
Andra största anledningen är att ta in 
någon som kan se verksamheten med 
nya ögon.  

98 procent (92 procent för 2018) av 
företagen anger att förväntningarna på 
projektet har uppfyllts eller överträffats. 
Vidare kan man utläsa att 100 procent 
(96 procent för 2018) av projekten 
bidragit till att ge företagen en mer 
positiv syn på högskolornas förmåga att 
samarbeta med näringslivet.

Fyrbodal

Göteborg

Sjuhärad

Skaraborg

Övrigt42 st.

11 st. 
5 st.

5 st.
1 st.

0 5 10 15 20 25 30 35

Stor 
(250+)

Mellanstor 
(50–249)

Liten 
(0–49)

10. Organisationens storlek

16 st.

13 st.

35 st.
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År 1997 -97/-98 -98/-99 -99/-00 -00/-01 -01/-02 -02/-03 -03/-04 -04/-05 2006 2007

Uppdrag 6 11 34 5 25 26 30 42 22 35 33

Kursprojekt 3 2 2 16 15 39 54 51 58

Exjobb 7 7 14 17 27 21 36

Projektanställningar 2 4 4 4 19 7 13 5 10

Övrigt 3 2 1 1 4 10 8 4 4

Antal projekt 6 16 43 7 39 54 82 115 122 115 141

Antal studenter 13 10 24 11 46 43 132 230 257 254 295

Antal företag 7 11 24 3 18 23 60 89 90 82 94

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt

34 40 29 31 40 35 33 50 25 25 29 42 682

63 77 65 61 67 105 83 104 77 67 74 28 1111

46 41 47 56 49 30 28 34 29 29 22 14 554

5 15 6 1 0 3 2 4 4 2 4 24 136

12 8 10 2 1 4 11 3 2 1 4 0 95

160 181 157 151 157 177 157 195 137 124 133 108 2 577

354 378 293 292 276 360 346 379 370 320 321 244 5 248

113 122 115 112 113 132 135 141 95 93 79 64 1 875

Miljöbrons utveckling sedan start

Här genomförde studenterna projekten
Fyrbodal Göteborg Sjuhärad Totalt

Chalmers 9 57 5 71

Göteborg universitet 1 135 136

Högskolan Väst 9 4 0 13

Högskolan i Borås 0 6 2 8

Annat 0 14 1 15

Totalt 19 216 8 243

Studenternas utbildning
Kandidatprogram

Corporate sustainability (GU) 2

Design- och produktutveckling (Chalmers) 5

Ekonomiprogrammet, Corporate Sustainability (GU) 2

Ekonomprogrammet - Analytisk Ekonomi (GU) 2

Ekonomiprogrammet, kandidat (GU) 1

Electroengineering (Chalmers) 1

Elektroteknik 20

EMS Course 1

Environmental Sciences (GU) 1

Globala studier (GU) 5

Grundskolelärare mot fritidshem och idrott (HV) 4

Industriell ekonomi (HV) 8

Internationella programmet för ekonomi och politik (HV) 1

Kandidat i psykologi (GU) 1

Kandidatprogram i pedagogik (GU) 2

Kemiingenjör tillämpad bioteknik (HB) 5

Masterprogram

Atmosphere, Climate and Ecosystems (GU) 3

Automative engineering (Chalmers) 1

Biology, nature conservation (GU) 1

Ekosystem hushållning (Karlstad) 1

Ecotoxology (GU) 1

Energi, miljö och management (Linköping) 1

Environmental Sciences (GU) 14

Eventuell digital leadership (GU) 1

Folkhälsa med hälsoekonomi (GU) 1

Fristående masterkurs 3

Geography (GU) 1

Human ecology (culture, power and sustainability (Lund) 1

Hållbar stadsplanering och stadsutveckling (KTH) 1

Industrial Design Engineering (Chalmers) 3

Industrial Ecology (Chalmers) 5

Interaktion design (Chalmers) 1

International master in ecotechnology and sustainable 
development (Mittuniversitetet)

1

International project management (Chalmers) 2

Life Science & Technology (Delft university, Chalmers) 1

Management av Digital Handel (HB) 1

Master GESTE - France - Université de Lorraine (GU) 1

Master of social science (Tampere University) 1

Innovative and Sustainable Chemical Engineering 
(Chalmers)

1

Masters of Atmosphere, Climate and Ecosystems (GU) 1

Materials Engineering (Chalmers) 1

Naturvård (GU) 1

Naturvårdsbiologi (GU) 1

Offentlig Förvaltning (GU, Högskolan i Halmstad) 1

40 studenter som läser fristående kurs har  
genomfört projekt under året.

M I L J Ö B R O N  Å R S B E R ÄT T E L S E  2 0 1 8   1 7

Product Development (Chalmers) 2

Psychology (GU) 1

Public Health Science (GU) 2

Quality and Operations Management (Chalmers) 3

Science, Business and Innovation (GU) 1

Sociology (GU) 1

Supply chain management (Chalmers) 10

Sustainable development (Uppsala)

Sustainable Development: Earth System Governance, 
Utrecht University (GU)

1

Sustainable Energy Systems (Chalmers) 3

Sustainable Technology (KTH) 1

Totalt 77

Kulturgeografi/Samhällsplanering (GU) 1

Maskinteknik (Chalmers) 2

Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap (GU) 10

Pedagogik (GU) 1

Personalvetarprogrammet (GU) 12

Psykologi 1

Samhällsplanering (GU) 2

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (GU) 31

Sustainable enterprise development (Jönköping) 1

Systemvetenskap (GU) 7

Teknisk design (Chalmers) 4

Textile Engineering (HB) 1

Fristående kurser och övrigt 33

Totalt 167



FINANSIÄRER

PARTNERS


