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Miljöbron  
Verksamhetsplan 2020 

 

 

 

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

är kvalitet, engagemang och utveckling.  

Verksamhetsidé 
Miljöbron skapar möten mellan högskola och samhälle genom att förmedla och bidra till genomförandet av konkreta 

projekt mellan studenter och organisationer. 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 förutsättningar på arbetsmarknadsmarknaden efter 

avslutade studier. Samtidigt får näringslivet hjälp i sitt arbete med miljö och hållbar utveckling, tillgång till aktuell kunskap 

och kontakt med potentiella arbetstagare. Hållbarhet och kompetensförsörjning är ledord i vår verksamhet. Miljöbron är 

också en möjliggörande och stöttande samverkanspart och verkar för att hitta långsiktiga hållbara lösningar, processer och 

arbetssätt. Vi skapar värde för våra målgrupper: studenter, lärosäten, partners (privata och offentliga aktörer) och regionala 

finansiärer.  
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Verksamhetsområde och övergripande mål 
Miljöbrons verksamhet är huvudsakligen 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 Sjuhärad. Viss verksamhet sker även utanför regionen men ännu inte med formell representation genom 

lokalkontor.   

Miljöbron ska genom sin verksamhet medverka till att skapa bättre förutsättningar för hållbar utveckling. Genom att vara 

en länk till universiteten/högskolorna 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. Samtidigt ska studenter 

ges möjlighet at utveckla sina akademiska kunskaper genom att så konkret erfarenhet och möjlighet att skapa ett 

kontaktnätverk bland potentiella arbetsgivare. Miljöbron skall bidra till positiva relationer mellan högskola och näringsliv 

och öka kompetensen hos både 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 studenter vid övriga högskolor och universitet 

välkomnas. Miljöbron ska hjälpa universiteten/högskolorna i regionen att föra ut akademins kunskaper i samhället och 

samtidigt ska kontakten mellan högskola/universitet och näringsliv främjas och det ömsesidiga förtroendet öka. 

Kompetensförsörjningsperspektivet är också viktigt och i Borås- och Fyrbodalregionen kommer dimensionen med att bidra 

till att höja anställbarheten för studenter samt göra företagen mer attraktiva genom att bättre motsvara förväntningarna 

från samhälle och unga förstärkas. Konkreta insatser görs även för att växla upp verksamheten i Skaraborgsområdet.   

Under 2019 tog Miljöbron fram en strategi för perioden 2020-2024 med fyra strategiska mål. Ambitionen är att växla upp 

verksamheten och engagemanget och således optimera samhällsnyttan och docka an de regionala och nationella satsningar 

som görs inom hållbar utveckling för att bland annat genomföra de globala målen satta i Agenda 2030. Miljöbron har stor 

potential att bidra till ökade nyttor för våra primära målgrupper: studenter, lärosäten, VGR, kommunalförbunden i Sjuhärad 

och Fyrbodal samt för våra partners (företag och andra organisationer). Strategin kommer att innebära uppväxling och 

effektivisering av befintlig verksamhet, en breddning av erbjudandet samt en ökad omsättning med en större spridning 

mellan finansieringskällorna.   
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Detaljerade mål för studentprojekten som framför allt kopplar till målet om att vara en 

internationell förebild för samverkan mellan akademi, studenter och företag: 
 

Projekt 

Minst 1001 projekt (uppdrag, kursprojekt, examensarbete) ska genomföras varav minst 

• 45 projekt ska genomföras i Göteborgsregionen 

• 25 projekt/uppdrag ska genomföras i Fyrbodal 

• 25 projekt/uppdrag ska genomföras i Sjuhärad  

• 5 projekt/uppdrag ska genomföras i Skaraborg  

Studenter 

Minst 3352 unika studenter ska ha deltagit i Miljöbroprojekt varav minst 

• 150 studenter från Göteborgs universitet 

• 80 studenter från Chalmers tekniska högskola 

• 50 studenter från Högskolan i Borås 

• 50 studenter från Högskolan Väst  

• 5 studenter från Högskolan i Skövde 

Företag 

Minst 803 företag ska ha deltagit i Miljöbroprojekt eller uppdrag, varav minst 

• 45 företag i Göteborgsregionen 

• 15 företag i Fyrbodal  

• 15 företag i Sjuhärad  

• 5 företag i Skaraborg  

Samtliga mål (antal projekt, antal unika studenter och antal företag) sänks från föregående år med tanke på vikten av att få 

mer tid per projekt/student/företag för att kunna utforma, mäta och följa upp på projekten på ett sätt som maximerar 

nyttor för student, företag och ev. andra direkta intressenter. Att målet är proportionerligt lägre för antal företag orsakas 

till stor del av vår finansieringsstrategi där vi eftersträvar att alla medverkande företag medfinansierar studentprojekten. 

Fördelningen mellan delregionerna – Göteborgsregionen, Fyrbodal och Boråsregionen blir också jämnare vilket är ett 

resultat av Miljöbron blivit tilldelad större regionala medel för projekt i Fyrbodal- och Boråsregionerna.  

Miljöbron kommer också fortsättningsvis att utvärdera nöjdhet hos student och företag där målvärdet är att minst 75% av 

studenter och företag är nöjda och rekommenderar andra studenter eller företag att utföra projekt genom Miljöbron. 

Utöver dessa mål tillkommer mål i de regionala projekten förmedlade av Fyrbodals kommunalförbund och Boråsregionen 

som kopplar an till kärnverksamheten men med större tonvikt på kompetensförsörjningsperspektivet. Målvärden finns 

definierade i de regionala projekten för antal företag och studenter som medverkar i hållbarhetsinriktade match-making 

events och Booster-uppdrag, i samverkansträffar med andra regionala aktörer, antal verktyg som tas fram för att höja 

hållbarhetskunskapen och attraktiviteten i företag. De sammanfaller delvis med de ovanstående målvärdena för antal 

studenter, samverkansprojekt och företag. 

Strategiska mål, nedbrutna i delmål och indikatorer för perioden 2020-2024 
Nedan beskrivs mål, delmål och indikatorer som gäller för hela perioden 2020-2024. Målvärden bestäms för varje år.  

Mål 1: Miljöbron skall vara en internationell förebild för samverkan mellan akademi och samhälle 

• Delmål: Geografisk och tematisk expansion och uppskalning med studentprojekt och externfinansierade projekt. 

Antal projekt skall successivt öka. 

Indikatorer: 

1) Antal regioner vi har samarbete med.  

Målvärde för 2020: minst 1 

2) Antal partnerorganisationer (privata och offentliga) vi samverkar med per region.  

 
1 Målvärdet för 2019 var 125 

2 Målvärdet för 2019 var 325 
3 Målvärdet för 2019 var 110 
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Målvärde för 2020: 40 för VGR 

3) Antal projekt vi genomför per region.  

Målvärde för 2020: 130 studentprojekt och ytterligare 2 externfinansierade projekt 

4) Antal studentprojekt och events som sker på engelska 

Målvärde 2020: 20 projekt och 3 events 

 

• Delmål: Utöka vårt arbete med befintliga och nya nätverk och plattformar, särskilt de med direkt eller indirekt 

koppling till akademin och näringslivet 

Indikatorer: 

1) Antal stärkta eller nya plattformar och nätverk – regionalt, nationellt och internationellt 

Målvärde 2020: 44 

2) Antalet nya samverkansinitiativ med organisationer från dessa platformar (t.ex. gemensamma event, 

insatser) 

Målvärde 2020: 2 

 

• Delmål: Bredda samverkan med lärosäten – delta i gemensamma externfinansierade projekt, stötta i deras 

omställningsarbete mot en klimatneutral verksamhet eller i annan aktivitet kopplat till Agenda 2030 och dess mål. 

Indikatorer: 

1) Antal universitet och högskolor som är finansiärer 

Målvärde 2020: 55 

2) Antal universitet och högskolor som vi tar emot studenter från 

Målvärde 2020: 8 

3) Antal samverkansaktiviteter (utöver studentprojekten) som kopplar till Agenda 2030 

Målvärde 2020: 1 

 

• Delmål: Kommunikationsinsatser som stödjer vår roll som aktiv samhälls- och påverkansaktör inom hållbarhet  

Indikator:  

1) Aktivitet på sociala medier 

Målvärde 2020:  

öka antalet följare på Facebook till 16006  

öka antal likes eller delningar på Linkedin med ca 20%7 

2) Antal aktiviteter till följd av kommunikationsplanen 

Målvärde 2020: genomföra minst 2 nya aktiviteter 

3) Antal aktiviteter och events till följd av vårt medlemskap i AWL Johanneberg 

Målvärde 2020: minst 2 events på AWL som kopplar till student, företag och hållbarhet 

Mål 2: Alla Miljöbrons partners skall vara förebilder inom hållbar utveckling 

• Delmål: Utveckla arbetet med partners  

Indikatorer:  

1) Antalet nya partners 

Målvärde 2020: 10 

2) Utöka antalet sektorer/verksamhetsområden 

Målvärde 2020: 2 nya områden 

3) Antal nöjda partners: 

Målvärde 2020: 80% enligt resultat i vår enkät 

  

• Delmål: Tydliggörande av vårt erbjudande – tydligare paketering (vilka insatser bör prioriteras för bäst effekt, vilka 

konkreta resultat och effekter förväntas och innebörden med att vara hållbarhetsförebild) 

Indikatorer: 

1) Andel partners som stannar hos MB under 2 år eller längre 

Målvärde 2020: Minst 80% 

2) Bredda vårt erbjudande till våra partners 

Målvärde 2020: minst 1 paketerat erbjudande som tillför såväl företag som student påtagligt värde  

 
4 Fokus: VGR som aktör, företagsnätverk inom regionen såsom IUC, Almi, Drivhuset, CSR Västsverige, IDC Skaraborg 
5 Göteoborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde. 
6 2 januari 2020 var antalet följare på FB 1308 
7 Antalet likes på Linkedin för 2019 var i genomsnitt 8 
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• Delmål: Utveckla processen och metodiken i våra projekt och uppdrag för att kunna mäta och utvärdera  

förflyttningar inom hållbarhet med tydliga kopplingar till Agenda 2030 målen 

Indikatorer: 

1) Antal verktyg/processer som anpassas för att nå detta delmål 

Målvärde 2020: 28 

Mål 3: Miljöbrons studenter skall vara de mest eftertraktade på arbetsmarknaden 

• Delmål: utveckla studenters nyttor med samverkansprojekt och annat engagemang i MB. 

Indikatorer:  

1) Antal nya aktiviteter och verktyg för att engagera studenter i hållbar utveckling 

Målvärde 2020: 29  

2) Antal aktiviteter som kopplar till kompetensförsörjningsperspektivet (som stöder Agenda 2030, mål 8-6 

(promote youth employment, education and training) som även kopplar till en separat 

rekryteringsverksamhet för hållbarhetsrelaterade tjänster 

Målvärde 2020: 310 

 

• Delmål: stärka Miljöbrons employer branding och kommunikationsinsatser riktade mot studenter 

Indikatorer: 

1) Antal branding insatser 

Målvärde 2020: 211 

Mål 4: Miljöbron skall vara Sveriges mest hållbara arbetsgivare 

• Delmål: utökat fokus på välmående och arbetsbalans 

Indikatorer: 

1) Antal åtgärder för att stärka psykosocial hälsa och välmående 

Målvärde 2020: 412 

2) Förbättringar i medarbetarenkät särskilt rörande arbetsbelastning och stress 

Målvärde 2020: 5 grader ökning   

 

• Delmål: utökat beaktande av horisontella parametrar i vår verksamhet 

Indikatorer: 

1) Antal åtgärder för ökad mångfald  

Målvärde 2020:113 

2) Antal åtgärder för ökad tillgänglighet: 

Målvärde 2020: 114 

Genomförande under 2020 
Under 2020 så breddas och utvecklas kärnverksamheten kopplat dels till våra målvärden för antal studenter, företag och 

projekt och, dels till de strategiska målen. Miljöbron kommer att jobba mer målfokuserat med studenter och partners i 

studentprojekten för att maximera värdena för akademi, student, och företag samt visa på en tydlig förflyttning inom 

hållbarhet. I delregionerna Fyrbodal och Sjuhärad så startar Miljöbron upp projekt finansierade av kommunalförbunden 

som har starkare koppling till kompetensförsörjning och attraktiva företag som står sig starka genom omställningsperioden. 

Detta ger sig uttryck i större fokus på:   

• Utveckla studenters nyttor och möjligheter med samverkan med Miljöbron 

• Utveckla IT plattform och andra verktyg för att företag och andra organisationer skall höja kunskaper inom 

hållbarhet, med fokus på cirkularitet och att minska deras fossila utsläpp 

• Mer intensivt fokus på verksamheten i Boråsregionen, Fyrbodalregionen och till viss del Skaraborgregionen.  

 
8 Enkäter och processen för att formulera projektkoncepten 
9 T.ex. påbörja arbetet med att möjliggöra för studenter att engagera sig planering och genomförande av studentprojekt, alumni verksamhet 
10 Sjuhäradprojektet 7H Kompetens under perioden 2020-2022, ev. projekt som också kopplar till entreprenörskap.  
11 Nytt organisationsnamn, genomförande av kommunikationsplattform. 
12 2 friskvårdstimmar per vecka, co-working och planeringsdagar för teaming, en flexibel och funktionell arbetsplats (AWL Johanneberg), möjlighet att jobba 

hemifrån/distans 
13 Utökat fokus på mångfald i intern och externrekryteringar. 
14 Praktik eller projekt för person med funktionsnedsättning 
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• Arbete med varumärket Miljöbron   

• Fokusera på att starta upp projekt som mer tydligt kopplar till Agenda 2030 och som har en akademisk höjd  

• Paketering och mätning av de medverkande företagens hållbarhetsarbete genom Miljöbron - hur sker 

förflyttningen, effekter och synergier 

• Att skapa och utveckla mötesplatser och aktivt medverka och utveckla samverkan med relevanta aktörer i 

VGR nätverket 

• Utöka värdet hos akademin men även för studenter och partners genom att arbeta proaktivt med att bredda 

vår närvaro i olika högskoleprogram och kurser 

• Stötta våra finansiärer i deras arbete med hållbar utveckling, omställningen till ett fossilfritt samhälle osv 

genom t.ex. medverkan i externfinansierade projekt, föredrag på lärosätena  

• Verka för en breddning av verksamhetens geografiska upptagningsområde 

• Effektivisera processerna runt studentprojekt  

Under 2020 så kommer även Miljöbrons nya ”vinge” med kompletterande tjänster såsom integrerade 

hållbarhetsprogram, rekryteringar. och föredrag/kurser inom miljö- och hållbar utveckling att utvecklas vidare. 

Miljöbron ser också positivt på att medverka i olika externfinansierade projekt som rör hållbar utveckling och då 

särskilt kopplingen mellan akademi, student och företag. Intäkter och utgifter inom denna ”vinge” skall 

särredovisas och hållas åtskild från kärnverksamheten som finansieras av offentliga medel samt 

partnerskapsavgifter. Planen är att senast under andra delen av 2020 lägga denna verksamhet i en separat juridisk 

enhet där Miljöbron som ideell förening är huvudägare. Syftet med denna, till kärnverksamheten, kopplande 

verksamhet är att skapa större nyttor för såväl student, företag och akademi. Flera partnerföretag har uttryckt att 

det finns en begränsning i studentprojekten eftersom de behöver integreras och förankras i deras verksamhet. 

Istället finns en tendens att projekten blir ”isolerade öar” som inte direkt gynnar företagets hållbarhetsarbete och 

affärsmodell. Studenter ser också stort värde av att deras insatser i studentprojekten ger direkt bäring på deras 

framtida arbetsmöjligheter. Således planeras en utökad rekryterings-/studentkonsulttjänst för att stärka 

Miljöbrons roll i att förbereda och koppla ihop studenter med framtida arbetsgivare. I denna nya del av 

verksamheten är fokus på: 

• Skapa möjligheter för fler externfinansierade projekt inom miljö- och hållbar utveckling som även kopplar till 

studenter och akademin 

• Paketera och genomföra hållbarhetsprogram eller liknande integrerade insatser där studentprojekt från den 

ideella föreningen utgör del av ett mer komplext och holistiskt program. Dessa program syftar till att 

underlätta företags omställning till en mer hållbar affärsmodell som involverar bl.a. strategi/visionsarbete, 

roadmap med konkreta aktiviteter och projekt (inklusive studentprojekten), integrera resultat och effekter i 

företagets processer och/eller kärnverksamhet, utvärdering genom att mäta förflyttningar, 

rekommendationer till uppföljning. Ett Miljöledningsstöd är exempel på en sådan integrerad insats där 

Miljöbrons team tar studenters miljökartläggning vidare till färdigt miljöledningssystem  

• Utveckla en kompletterande rekrytering-/konsulttjänst för slutrekryteringar och studentkonsultuppdrag.  

• Utveckla och genomföra hållbarhetsföreläsningar, workshop, kurser som även kommer att erbjudas som e-

learning plattform för att göra det enklare för företag, andra organisationer samt även för studenter att delta 

i kursen 

• Planera för uppstart av ny separat juridisk enhet för de kompletterande tjänsterna  

  

Budget 
Kostnadsslag 2020 

Personalkostnader 4,000,000 

Externt köpta tjänster 105,000 

Resekostnader 85,000 

Lokal 238,000 

Marknadsföring (mässor, 
arbetsmarknadsdagar, PR) 

64,000 
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IT, data, kommunikation och admin 120,000 

Kontorsmaterial och inventarier 18,000 

Övrigt 70,000 

SUMMA 4,700,000 

 

Intäkter 2020 

Västra Götalandsregionen 800,000 

Göteborgs universitet 400,000 

Chalmers tekniska högskola 350,000 

Högskolan i väst 150,000 

Högskolan i Borås 120,000 

Fyrbodals kommunalförbund 296,000 

Sjuhärads kommunalförbund 450 000 

Naturvårdsverket 228 000 

Partner finansiering  1,506,000 

Externa projektmedel 200,000 

Övriga momspliktiga tjänster 400,000 

SUMMA 4,900,000 

Under 2019 så fick verksamheten ett negativt resultat om ca 700,000 som ett resultat av en omorganisation, 

personalomsättning, samt kraft i att lägga en ny långsiktig strategi för att docka an bl.a. Sveriges och regionens arbete med 

Agenda 2030 och målet om ett fossilfritt Sverige. För 2020 lägger vi därför en budget med ett positivt resultat om ca 

200,000 för att balansera 2019 års negativa resultat.  

 


