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MiljöBron

Med stor glädje lägger vi Miljöbrons elfte 
år bakom oss. Verksamheten utvecklas 
fortsatt mycket positivt - fler studenter, fler 

företag och organisationer ger och tar projekt genom 
Miljöbron. Dessutom ser vi att allt fler utbildningslin-
jer vill nå utanför högskolan/universitetet genom att 
ta hjälp av Miljöbron. Till detta skall läggas att tidi-
gare års mycket höga kvalitet består.

Inför 2009 ser vi också 
det ökande intresset för Mil-
jöbron och värdet av verk-
samheten genom att anslagen 
förstärks och ger möjligheter 
att utveckla Miljöbron. Vi kan 
stärka insatserna i Göteborg 
och öka insatserna i Skövde 
och Borås, de högskoleorter där vi ännu inte utnyttjat 
potentialen fullt ut. Jag vill närmast nämna Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs universitet som 
följt oss från start och ser möjligheterna med ett kun-
skapsutbyte mellan studenter och företag. Studenter-
na från Göteborgs universitet är således mycket akti-
va runt om i regionen. Även Chalmers medverkar på 
ett förtjänstfullt sätt till Miljöbrons verksamhet och vi 
ser tydligt ett ökat intresse från ingenjörsstudenterna 
att delta i miljörelaterade projekt.

I Fyrbodal har vi under året säkerställt samar-
betet med Innovatum ytterligare och med ett mycket 
betydelsefullt stöd från kommunalförbundet kan vi 
fortsätta utvecklingen under 2009. Här ser vi också en 
hel del företag som intresserar sig för att både ta emot 
studenter samt stödja verksamheten. Utmaningen un-
der 2009 är att förstärka och utveckla samarbetet med 
Högskolan Väst.

Jag vill här ge en alldeles särskild eloge till våra 

medarbetare som på ett synnerligen förtjänstfullt 
sätt, med mycket begränsade medel, åstadkommer 
stordåd. Detta med ett stort engagemang som bara 
kan beundras. Årets nyrekrytering har också visat sig 
passa in i verksamheten på ett föredömligt sätt. Det är 
en ära att få möjlighet att vara ordförande för Miljö-
bron och få delta i, men framförallt följa, den fortsatta 
utvecklingen.

Medias debatt fortgår 
vad gäller miljöfrågor av alla 
de slag, kanske framförallt de 
klimatpåverkande, vilket ligger 
väl i linje med vad vi noterat 
sedan en tid tillbaka. Fler och 
fler vänder sig till Miljöbron 
för att komma igång med sitt 

miljöarbete, inte minst för att kunderna kräver det. 
Debatten synes ha övergått i en mer praktiskt inrik-
tad dialog om lösningar av olika slag, men också om 
att vara uthållig med etablerade uppföljningssystem. 
Här kommer många av de projekt in som Miljöbron 
förmedlar. Jag är övertygad om att debatten och 
intresset kommer att leva vidare och övergå till kon-
kreta åtgärder. 

Jag vill uppmana alla som känner för Miljöbron 
att hjälpa oss som ambassadörer och sprida känne-
dom om Miljöbron till så många som möjligt. Jag vet 
att det finns ett stort intresse på många håll att arbeta 
med dessa frågor och få tillgång till aktuell kompe-
tens, både för att starta arbetet med miljöfrågor men 
också för att utveckla processer och metoder.

Med bästa Miljöbrohälsningar
Peter Gaestadius, 
Ordförande

          Fler och fler vänder 
          sig till Miljöbron för  
att komma igång med sitt 
miljöarbete, inte minst för  
att kunderna kräver det.” 
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Miljöbron startades våren 1997 av Teknikbrostiftel-
sen, SAF, Göteborgs universitet, Aspen Petroleum 
AB samt Ecoplan AB. Förebilden var VM-akademin 
som pågick i samband med VM i friidrott 1995 då 
studenter hjälpte turister genom att svara på enkla 
frågor om Sverige och Göteborg. Sedan starten har 
Miljöbron haft en styrgrupp bestående av represen-
tanter från Göteborgs universitet, Chalmers, Svenskt 
Näringsliv samt det lokala näringslivet. Under våren 
1998 bestämde styrgruppen att Miljöbron i fortsätt-
ningen skulle drivas som en ideell förening där stu-
denter, högskola och representanter från näringslivet 
är medlemmar.

Miljöbrons verksamhetsidé
Miljöbron skapar kontakter mellan högskola och 
samhälle genom att förmedla konkreta projekt mel-
lan studenter och arbetsgivare. Arbetsuppgifterna 
har miljö och hållbar utveckling gemensamt och ska 
vara väldefinierade och tidsbegränsade. Miljöbron 
ger studenterna kontakter, arbetslivserfarenhet och 
möjlighet till att omsätta sina kunskaper i praktiken. 
Samtidigt får arbetsgivare hjälp i sitt arbete med 

MiljöBron

miljö och hållbar utveckling, tillgång till fräsch kun-
skap och kontakt med potentiella arbetstagare. 

Organisation
Miljöbrons organisation består av en styrelse, verk-
samhetsledare och referensgrupper. Styrelsen är 
arbetsgivare och föreningens verkställande ledning. 
Den ansvarar för verksamhetens riktlinjer och verkar 
som ambassadör för Miljöbron. Styrelsen består av 
representanter från näringslivet och högskolorna i 
regionen.

Verksamhetsledarna ansvarar för den lokala verk-
samheten och genomför arbetet med stöd av en refer-
ensgrupp. Referensgruppen är en lokal mentorsgrupp 
för verksamhetsledarna att samråda med inför lokala 
spörsmål. Medlemmarna i referensgruppen fungerar 
som bollplank och ambassadörer för Miljöbrons 
verksamhet. Varje referensgrupp finns representerad 
i styrelsen.

Miljöbron har huvudkontor i Göteborg samt ett 
lokalkontor i Fyrbodal. Verksamheten på de olika 
kontoren finansieras lokalt av högskola och näringsliv 
samt kommunala och regionala medel.

studenter företag
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   Styrelse

Styrelseordförande:
Peter Gaestadius  Svenskt Näringsliv

Ledamöter:
Kent Andersson Innovatum
Jill Ericson Studerande, Högskolan Väst
Maria Gardfjell EkoG
Patric Lundin Delphi & Co
Lars Peterson Pkvadrat HB
Anna-Maria Sandberg Studerande, Chalmers tekniska högskola
Göran Wallin Göteborgs universitet
Maria Willnersson Studerande, Göteborgs universitet

   Referensgrupper

Göteborg:
Johan Alte Veidekke Entreprenad AB, Region Väst
Sara Augustsson Studerande, Göteborgs universitet
David Backelin  Koucky & Partners Miljökonsulter
Jonna Bjuhr  Göteborgs miljövetenskapliga centrum
Staffan Bolminger Älvstranden Utveckling AB
Monica Börjesson Göteborgs universitet
Jörgen Kyle Göteborgs universitet
Elin Lundin Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen
Patric Lundin Delphi & Co
Petter Sjöström Switchpower

Fyrbodal:
Kent Andersson Innovatum
Åke Andersson Trollhättan Energi
Irene Bernhard Högskolan Väst 
Claes Fredriksson Högskolan Väst
Lars Hultberg Uddevalla kommun
Agneta Johansson Munkedals kommun
Li Lejerstedt Högskolan Väst
Ros-Marie Sandstedt Trollhättans Stad
Maria Svedäng Högskolan Väst 
Anna Westbeck Uddevalla kommun
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Verksamhetsberättelse

Året 2008 fick en fantastisk inledning genom att 
Miljöbron presenterade sin verksamhet på ett semi-
narium i riksdagshuset. Miljöbrons arbetssätt väckte 
stort intresse hos de inbjudna deltagarna som bestod 
av representanter från näringsliv, universitet, riksdag 
och press. Att på ett sådant sätt sprida kunskap om 
Miljöbrons koncept är en viktig del i arbetet med att 
inspirera och lägga grunden för eventuella framtida 
förgreningar av organisationen till andra regioner i 
Sverige.

Miljöbrons verksamhet har under stora delar 
av året präglats av ett fokus på att strukturera och 
utveckla organisationen, dess sammansättning och 
arbetsformer. Nya rutiner har tagits fram för att sä-
kerställa verksamhetens effektivitet och kvaliteten 
på projekten som förmedlas. Tack vare anslag från 
Naturvårdsverket kunde Miljöbron under hösten 
projektanställa två informatörer som genomförde     

                                                             grundliga kart-
läggningar av 
utbildningarna 
på Göteborgs 
universitet, 
Chalmers och 
Högskolan 
Väst. Detta i 
syfte att utreda 
vilka studenter 
som utgör den 
huvudsakliga 
målgruppen 

för Miljöbrons projekt. Kartläggningen låg sedan 
till grund för en rad informationsinsatser ute på sko-
lorna. Att Miljöbron dessutom lanserade en ny hem-
sida i juni gör att den yttre bilden av organisationen 
som tydlig, välkomnande och genial i sin enkelhet nu 
stämmer väl överens med de ledord som Miljöbron 
jobbar efter.

Under året har Miljöbron även deltagit i en rad 
mässor och näringslivskvällar där Energisession 2008, 
Miljöteknikmässan, Västerhavsveckan i Lysekil, fru-
kostmöten och lunchträffar i kommunerna, Business 
Region Göteborgs VD-seminarium, Näringslivskväll 

anordnad av Göteborgs universitet, Alemässan och 
FöretagareEmellans kontaktmässa kan nämnas. 
En massiv insats har även genomförts för att infor-
mera studenter om möjligheten att nyttja Miljöbron 
för att skaffa erfarenhet och kontakter i näringslivet. 
Miljöbron har deltagit på ca tio arbetsmarknadsdagar 
för studenter samt hållit drygt 35 presentationer på 
Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, 
Högskolan Väst, Högskolan i Skövde och Högskolan 
i Borås. Vid samtliga mässor och presentationer har 
Miljöbron marknadsfört verksamheten samt knutit 
värdefulla kontakter med både företag och studenter. 
Vidare har Miljöbron under året som gått arrangerat 
seminariet "Sveriges vindkraftsmål - hot eller möjlighet 
för Västra Götaland", varit medarrangör av Mission24 
-Innovatum Special, samt anordnat ett höstmingel 
där företag, studenter och samarbetspartners fick 
möjlighet att träffas under lättsamma former.

En av höstens stora händelser var Miljöbrons 
deltagande på Miljöteknikmässan. Under tre dagar 
i oktober kunde företag, studenter och andra intres-
serade mässbesökare ta del av Miljöbrons verksamhet 
i en monter på Svenska Mässan i Göteborg. Dessutom 
togs tillfället i akt att uppmärksamma de studenter 
som gjort projekt genom Miljöbron under året. Priset 
Miljöbroprestation 2008 tilldelades två studenter från 
Designingenjörsprogrammet som på ett nyskapande 
och kreativt sätt bidragit till hållbar utveckling på 
ett företag genom att design- och funktionsutveckla 
kökshållare för biologiskt avfall. Prisutdelningen 
skedde på en av mässans scener i samarbete med 
Svenska Mässan och livsstilsmagasinet Camino. 

figur 1. 
Miljöbrons verksamhet i Västra Götaland sedan 1997.
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om projekten

Miljöbrons verksamhetsidé är att förmedla pro-
jekt mellan företag och studenter. Projekten ska 
ge ett mervärde till båda parterna samt bidra 
till en hållbar utveckling. Vad som räknas till 
projekt enligt Miljöbrons definition är uppdrag, 
examensarbeten och kursprojekt. Uppdragen är 
korta projekt där studenterna jobbar två och två 
och förväntas lägga ner 10-20 timmar per person. 
Uppdragen utför studenterna på fritiden, paral-
lellt med sina studier. Till examensarbeten räk-
nas alla 10- och 20-veckorsarbeten på kandidat-, 
magister- och mastersnivå. Kursprojekt förmed-
las inom ramen för olika kurser på högskolor 
och universitet i regionen och innebär oftast att 
studenterna arbetar i grupper om 2-5 studenter 
under 1-10 veckors tid.

Måluppfyllnad
Under 2008 hade Miljöbron i Göteborg som mål 
att förmedla 100 projekt och Miljöbron i Fyrbo-
dal hade som mål att 35 projekt skulle genom-
föras på företag i regionen. Med 103 förmedlade 
projekt från Miljöbron i Göteborg och 45 projekt 
genomförda på företag i Fyrbodal kan båda må-
len anses vara uppnådda. För mer information 
om projekten samt utförlig statistik, se bilaga 1.

Antal projekt
Under året genomfördes totalt 143 projekt, av 
vilka 103 projekt förmedlades av Miljöbron i Gö-
teborg och 40 projekt av Miljöbron i Fyrbodal. 
Antalet projekt i Västra Götaland ökade därmed 
med 13 % jämfört med föregående år, se figur 2.  

Kursprojekten ökade något jämfört med 
föregående år, medan antalet förmedlade exa-
mensarbeten ökade med hela 28 %. Av uppdrag 
och examensarbeten förmedlades något fler un-
der vårterminen än under höstterminen. Totalt 
sett dominerar emellertid kursprojekten över 
de två andra projektgrupperna. Anledningen 
till detta är att man i kursprojekten ofta vänder 
sig till hela klasser vilket i sin tur resulterar i att 
projekten snabbt blir många. Under året har 
Miljöbron i Göteborg förmedlat kursprojekt 
inom ramen för kurserna Miljöledningssystem, 
Miljöpsykologi och Miljövetenskap i praktiken 
på Göteborgs universitet samt Kvalitets- och 

miljöledning, Produktutveckling och Teknik för 
ett hållbart globalt samhälle på Chalmers. Miljö-
bron i Fyrbodal har förmedlat kursprojekt inom 
kurserna Produktutveckling, Projektadministra-
tion, Undersökning vid förändringsarbete, Inves-
teringsbedömning, Arbetsrätt, Entreprenöriellt 
utvecklingsarbete, Grundläggande projektledn-
ing, Miljöteknik samt Webbteknik på Högsko-
lan Väst.

Utöver uppdrag, kursprojekt och examensar-
beten har Miljöbron agerat som kontaktförme-
dling vid ett flertal tillfällen, förmedlat 5 projek-
tanställningar samt anordnat ett seminarium på 
Högskolan Väst.

Geografisk fördelning
Miljöbron förmedlar projekt till hela Västra Gö-
taland men med tyngdpunkt på de regioner där 
det finns lokalkontor, Göteborg och Fyrbodal. 
Jämfört med tidigare år har antalet projekt i Fyr-
bodal, Skaraborg och Sjuhärad ökat betydligt. 
Då antalet projekt i Göteborg istället har mins-
kat något innebär det att fördelningen av projekt 
i regionen har blivit mer balanserad, vilket är po-
sitivt och ligger i linje med Miljöbrons målsätt-
ning. Av figur 3 framgår att 81 projekt genom-
fördes i Göteborg, 45 i Fyrbodal, 12 i Skaraborg, 
3 i Sjuhärad och 2 projekt i övriga landet.

Ämne
Den gemensamma nämnaren för alla projekt 
som Miljöbron förmedlar är miljö och hållbar 
utveckling. Vilket ämne projekten behandlar 
varierar dock mycket; det kan vara allt från mil-
jöledningssystem, avfall och energi till juridik, 
psykologi och produktutveckling. Totalt sett är 
uppdrag, kursprojekt och examensarbeten rela-
tivt jämnt fördelade över olika ämnesområden, 
men tre ämnen sticker ut och är mer frekvent 
förekommande än andra; energi, miljölednings-
system och naturvetenskap. Bland uppdrag och 
examensarbeten är det energi respektive energi 
och naturvetenskap som har varit de mest po-
pulära ämnesområdena. Bland kursprojekten 
är miljöledningssystem det ämne som det mest 
frekvent görs projekt inom. Att så många som 33 
projekt behandlar detta ämne beror framförallt 
på att Miljöbron under året har förmedlat pro-
jekt inom 3 miljöledningskurser på Göteborgs 
universitet och Chalmers.

figur 2.
Antal genomförda projekt under 
verksamhetsåret.

figur 3.
Hur många projekt genomfördes i 
respektive region?
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om studenterna

Studenterna som har deltagit i Miljöbrons pro-
jekt kommer från en rad olika utbildningar på 
främst Göteborgs universitet, Chalmers tekniska 
högskola och Högskolan Väst. Det har emeller-
tid även kommit studenter från andra universitet 
och högskolor runt om i Sverige, från Malmö 
högskola i syd till Mittuniversitetet i norr, som 
har varit intresserade av att delta i Miljöbropro-
jekt. Gemensamt för alla studenter är att de är 
intresserade av och vill lära sig mer om miljö- 
och hållbarhetsfrågor.

Måluppfyllnad
Miljöbron i Göteborg hade som mål att minst 
200 unika studenter skulle delta i projekt för-
medlade av kontoret i Göteborg. Resultatet blev 
215 studenter vilket innebär att målet uppfylldes. 
Miljöbron i Fyrbodal hade som mål att minst 90 
unika studenter skulle delta i projekt i Fyrbodal 
och av dessa skulle minst 45 vara studerande vid 
Högskolan Väst. Resultatet blev att 126 studenter 
genomförde projekt i Fyr-
bodal varav 68 stycken var 
studerande vid Högskolan 
Väst. Detta gör att målen för 
Miljöbron i Fyrbodal upp-
fylldes med råge. För mer 
information och statistik se 
bilaga 2.

Antal studenter
Totalt har 319 unika stu-
denter engagerat sig i 
Miljöbrons projekt under året och drygt 20 av 
dessa har gjort fler än ett projekt. Antalet unika 
studenter har ökat med cirka 30 % jämfört med 
föregående år. Störst har ökningen av studenter 
från Högskolan Väst varit, vilka har ökat med 
270 %. Anledningen till denna kraftiga ökning 
är ett utökat antal samarbeten med kurser på 
Högskolan Väst, vilket har gjort att antalet stu-
denter som deltagit i kursprojekt har stigit radi-
kalt. Flest studenter kommer dock fortfarande 
från Göteborgs universitet, därefter Chalmers, 
Högskolan Väst och slutligen ett tiotal övriga 
universitet och högskolor i landet, se figur 4.

Förutom de studenter som har deltagit i 
projekten har Miljöbron förmedlat projektan-
ställningar till 5 studenter samt ordnat ett semi-
narium på Högskolan Väst. Seminariet riktade 
sig företag och studenter på framförallt elanläg-
gningsteknik. Sammanlagt deltog 31 studenter i 
seminariet.

Studenternas utbildning 
Miljöbron vänder sig till alla utbildningar 
eftersom alla kompetenser behövs i arbetet 
för en hållbar utveckling. Det är inte enbart 
miljövetarna som är intresserade av miljö- och 
hållbarhetsfrågor. 

Studenterna som har deltagit i projekten 
kommer i stor utsträckning från Samhälls-
vetenskapliga miljövetarprogrammet (SMIL), 
Naturvetenskapliga miljövetarprogrammet 
(NMIL), Designingenjörsprogrammet och Per-
sonalvetarprogrammet. Även studenter med 
inriktning mot biologi, data/IT, maskin, kemi 
och pedagogik har deltagit i projekt under året. 
Alla studenter bidrar med kunskaper inom sitt 
område för att hjälpa företagen att starta upp 
eller utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. 
Jämfört med 2007 är det studenter från främst 
kemiteknik och data/IT som har ökat mest, 
medan antalet studenter från maskinteknik 
och biologi har minskat något. En annan 

utveckling som kan 
ses vid en jämförelse 
med föregående verk-
samhetsår är att fler 
utbildningar finns rep-
resenterade bland de 
studenter som deltagit 
i Miljöbrons projekt. 

Regionfördelning
Studenterna från Gö-
teborgs universitet,  

Chalmers och Högskolan Väst rörde sig mel-
lan regionerna i Västra Götaland för att hitta 
projekt som passade dem. Dessutom kom 
studenter från övriga Sverige till Västra Göta-
land för att delta i Miljöbroprojekt som de var 
intresserade av. Majoriteten av studenterna 
från Göteborgs universitet utförde sina pro-
jekt i Göteborgsregionen medan studenterna 
från Chalmers framförallt genomförde sina 
projekt i Göteborgsregionen och i Skaraborg. 
I princip alla studenter från Högskolan Väst 
genomförde sina projekt i Fyrbodal, se figur 
5. Den största skillnaden från föregående år är 
att nästan tre gånger så många studenter från 
Högskolan Väst och dubbelt så många studen-
ter från Göteborgs universitet har gjort projekt 
i Fyrbodal. 

figur 5. 
Var genomförde studenterna 
projekten?

figur 4. 
Vilka skolor läste studenterna på?
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om företagen

Under 2008 har många företag fått hjälp av stu-
denter för att påbörja eller utveckla sitt arbete 
med miljö och hållbar utveckling. Företagen har 
främst fått hjälp av studenter från Göteborgs 
universitet, Chalmers tekniska högskola och 
Högskolan Väst, men även av studenter från 
andra universitet och högskolor runt om i landet. 
Till företag räknas även organisationer, kommu-
ner och myndigheter.

Måluppfyllnad
Miljöbron i Göteborg hade som mål att minst 65 
unika företag skulle ha deltagit i projekt förmed-
lade av kontoret. Resultatet blev 76 företag vilket 
gjorde att målet uppfylldes. Miljöbron i Fyrbodal 
hade som mål att minst 25 unika företag i Fyrbo-
dal under året skulle ha deltagit i Miljöbropro-
jekt. Resultatet blev 37 företag vilket gjorde att 
även detta mål uppfylldes. För mer information 
och statistik se bilaga 3.

Antal företag
Totalt fick 107 unika företag hjälp under året, en 
ökning med 22 företag jämfört med föregående 
år. 21 företag fick hjälp mer än en gång. Företa-
gen är spridda över Västra Götaland men med 
tyngdpunkt på Göteborgsregionen och Fyrbodal 
då det är i dessa regioner Miljöbron har lokal-
kontor. Antal företag i Göteborgsregionen har 
ökat marginellt jämfört med 2007 medan antal 
företag i Fyrbodal har ökat med nästan 60 %. 
Företagen i Skaraborg och Sjuhärad har också 
ökat något jämfört med föregående år, se figur 6.

Förutom de företag som har fått hjälp via 
projekten har Miljöbron hjälpt fyra företag att 
projektanställa studenter. Miljöbron har även 
i samarbete med Högskolan Väst ordnat ett 
seminarium om Sveriges vindkraftsmål som 
riktade sig till både studenter och företag som är 
intresserade av dessa frågor. På seminariet deltog 
omkring 60 representanter från näringsliv, kom-
mun och högskola.

Från vilken skola fick företagen hjälp?
Två tredjedelar av företagen i Göteborgsregio-
nen har fått hjälp av studenter från Göteborgs 
universitet medan en femtedel har fått hjälp av 
studenter från Chalmers. I Fyrbodal har knappt 
hälften av företagen fått hjälp av studenter från 
Högskolan Väst; resterande företag har fått hjälp 
av studenter från främst Göteborgs universitet 
och Chalmers, se figur 7. Att företag kan få hjälp 
av studenter från flera lärosäten, och inte bara 

från den högskola som är geografiskt närmast, 
är väldigt viktigt då högskolorna utbildar olika 
typer av kompetenser.  

Antal anställda och bransch
Miljöbrons huvudsakliga målgrupp är små och 
medelstora företag. Under året har mer än hälf-
ten av de företag som fått hjälp haft färre än 50 
anställda. Den största skillnaden jämfört med 
2007 är den stora ökningen av företag med färre 
än 10 anställda. I denna kategori har antalet före-
tag ökat med drygt 30 %, se figur 8.

I likhet med förra verksamhetsåret kommer 
företagen från olika branscher där kommun/
myndighet, service, tjänsteföretag och tillverkn-
ing är de dominerande, se figur 9. Vid en jäm-
förelse med branschfördelningen 2007 är den 
största skillnaden ökningen av företag inom 
livsmedels- och tillverkningsbranschen medan 
företag inom utbildningsbranschen har minskat 
något. 

figur 6. 
Företagens geografiska fördelning.

figur 7. 
Från vilka skolor fick företagen 
hjälp? 
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figur 8. 
Antal anställda på företagen.

figur 9. 
Företagens branschfördelning under verksamhetsåret.
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sammanställnInG aV studenternas utVärderInGar

Miljöbron har under året låtit utvärdera alla 
projekt som genomförts. Utvärderingarna, som 
gjorts av både studenter och företag, används för 
att ständigt kunna utveckla och förbättra Miljö-
brons verksamhet.

Måluppfyllnad
Miljöbron i Göteborg och Fyrbodal hade 2008 
ett gemensamt mål att få in 80 % av studenternas 
utvärderingar samt att 90 % av inkomna utvär-
deringar skulle visa på att studenterna ansåg 
att projektet som helhet hade varit bra. Under 
verksamhetsåret har Miljöbron fått in 88 % av 
studentutvärderingarna vilket är en förbättring 
med nästan 6 procentenheter jämfört med före-
gående år. Utvärderingarna visar dessutom att  
97 % av studenterna tycker att projekten som 
helhet har varit Mycket bra/bra. Detta gör att 
båda målen uppfylldes. 

Kontakten med Miljöbron
Utvärderingarna visar att 99 % av studenterna 
tycker att kontakten med Miljöbron har fungerat 
Mycket bra/bra. Hur omfattande kontakt Miljö-
bron har med studenterna under projekten vari-
erar mycket, främst beroende på vilken typ av 
projekt som studenterna gör. 

Majoriteten av studenterna fick under året 
information om Miljöbron genom att verksam-
hetsledarna eller studentinformatören var ute 
och presenterade verksamheten i klassen,  alter-
nativt att deras lärare informerade dem, se figur 
10. Dessa två marknadsföringskanaler har även 
under tidigare år visat sig vara de mest kraft-
fulla då det gäller att nå ut med information om 
Miljöbron till studenterna. 

Av de studenter som skrev sina examensar-
beten via Miljöbron hittade hälften sina projekt 
på Miljöbrons hemsida och en femtedel hittade 
examensarbetet på Nationella Exjobb-poolen.

Samarbetet med företaget
Av studenterna uppger 94 % att kontakten med 
företaget har fungerat Mycket bra/bra och 86 % 
av studenterna säger att de ska eller kanske ska 
följa upp kontakten med företaget efter det att 
projektet är slutfört. Siffrorna visar på det som 
Miljöbrons verksamhet syftar till – att studenter-
na ska få möjlighet att bygga upp sina kontakter 
med näringslivet redan under studietiden.

Projektet
Hela 97 % av stu-
denterna tycker 
att projektet som 
helhet har varit 
Mycket bra/bra. 
Detta är ett väl-
digt bra resultat då cirka 
320 studenter har varit 
engagerade i olika projekt 
under året. I princip alla 
anser att de har lärt sig 
något av projektet och att 
de kommer ha nytta av att ha 
genomfört projektet i framtiden. 
Beroende på vilken typ av  
projekt (uppdrag, kurs-
projekt eller examens-
arbete) som studenterna  
genomfört har 
de fått svara på 
olika frågor i 
utvärderingen. 
Av de studenter som har 
gjort uppdrag anger un-
gefär hälften att de valde 
projektet eftersom ämnet 
låg i linje med deras ut-
bildning. En tiondel 
valde uppdraget eftersom 
de tyckte att företaget var intressant och en tion-
del eftersom de ville lära sig mer om ämnet. 
Av de studenter som deltog i kursprojekt svarade 
i princip alla att de tycker det är Mycket bra/
bra med verklighetsbaserade projekt i kurserna. 
Av de studenter som skrev examensarbeten via 
Miljöbron anger hälften att examensarbetet 
kommer att leda till något efter projektets slut. 
Dessa svar är glädjande då de visar på att pro-
jekten är väldigt lyckade och att studenterna är 
mycket nöjda.

figur 11.
Hur tycker du att projektet  
som helhet har varit?

figur 12. 
Kommer du ha nytta av att 
ha genomfört detta projekt i 
framtiden?

figur 10. 
Var fick du först information om Miljöbron?
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Under året har projekten utvärderats av de företag 
som har fått hjälp. Utvärderingarna andvänder Miljö-
bron för att ständigt förbättra kvaliteten på projekten.

Måluppfyllnad
Miljöbron i Göteborg och Fyrbodal hade 2008 ett ge-
mensamt mål att få in 80 % av företagens utvärdering-
ar. Dessutom skulle 90 % av inkomna utvärderingar 
visa på att företagen tyckte att resultaten av projekten 
var Mycket bra/bra. Målet på 80 % svarsfrekvens lyck-
ades inte riktigt uppnås då 79 % av företagens utvär-
deringar inkom. Detta är emellertid en ökning med 
14 procentenheter jämfört med 2007. Av de inkomna 
utvärderingarna svarade 92 % att de tyckte att resul-
tatet av projektet var Mycket bra/bra. Detta gjorde att 
kvalitetsmålet uppfylldes.

Kontakten med Miljöbron
Nästintill alla företag tyckte att de fick bra och 
tillräcklig information av Miljöbron inför projekten. 
Detta är väldigt viktigt, speciellt för de företag som 
får hjälp av Miljöbron för första gången. I princip alla 
företagen anger dessutom att de har fått ett Mycket 
bra/bra intryck av Miljöbron och vår verksamhet. 
Detta gör att företagen återkommer samt att de gärna 
rekommenderar Miljöbron till andra företag.

Studenternas arbete
Utvärderingarna visar att 96 % av företagen tycker 
att kontakten och samarbetet med studenterna har 
fungerat Mycket bra/bra. Dessutom är den absoluta 
majoriteten väldigt nöjda med resultatet av projekten, 
se figur 13 och 14.

Projektens effekter
Då företagen har svarat på frågan om projektet 
har medfört någon nytta har drygt 80 % svarat att 
projektet har medfört Mycket stor nytta/stor nytta, 
se figur 15. Detta betyder att Miljöbrons verksamhet 
verkligen är av stor betydelse för företagen och att 
företagen använder sig av studenternas resultat.

Att företagen har fått en positiv bild av Miljöbron, 
tyckt att kontakten med studenterna har fungerat bra 
och är nöjda med projektens resultat är med all san-
nolikhet avgörande faktorer för att företagen har fått 
en mer positiv bild av högskolan och dess förmåga att 
samarbeta med näringslivet, se figur 16. Att minska 
avståndet mellan akademin och näringslivet har stor 
betydelse dels för att kompetensutveckla företag, dels 
för att öka både den praktiska och teoretiska kunskap-
en hos studenterna.

sammanställnInG aV studenternas utVärderInGar sammanställnInG aV företagens utVärderInGar

figur 12. 
Kommer du ha nytta av att 
ha genomfört detta projekt i 
framtiden?

figur 13. 
Hur fungerade kontakten med 
studenterna?

figur 14. 
Vad anser ni om resultatet 
av projektet?

figur 15. 
Har projektet medfört någon 
nytta för ert företag? 

figur 16. 
Hur har projektet med Miljöbron 
påverkat er syn på högskolans 
förmåga att samarbeta med 
näringslivet?
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fInansIärer mIljöBron

fInansIärer I GöteBorG

fInansIärer I fyrBodal

fadderföretaG: cabeco aB, Best Western hotel carlia, starke arvid aB, 

 Vivestra Brandskydd aB, Westcoast Windows aB
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BIlaGa 1 – Projekten
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BIlaGa 2 – studenterna
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BIlaGa 3 - företaGen
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