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V  i är stolta när vi lägger Miljöbrons fjor-
tonde år bakom oss. Verksamheten har 
tagit ytterligare steg framåt och utvecklats 

för att möta förändrade krav. Kontaktytorna 
med företag ökar vilket leder till verklighetsan-
passade projekt genom Miljöbron. Den höga 
kvalitén består, vilket är centralt för Miljöbrons 
arbete.

Inför 2012 ser vi ett ökat intresse för Miljöbron 
och värdet av verksamheten förstärks och ger 
möjligheter att utveckla Miljöbron. Vi kan stärka 
insatserna i Göteborg och Fyrbodal samt öka 
insatserna i Skaraborg och 
Sjuhärad. 

Satsningen i Sjuhärad har 
under året utvecklats och 
det har skapats möjligheter 
till fasta samarbeten, med ett litet hack i utveck-
lingen till trots. Vi ser framöver ökande möj-
ligheter för fler aktiviteter till studenternas och 
företagens bästa. I Sjuhärad har verksamheten 
formerat och inför kommande år ser vi stora 
möjligheter till utveckling, intresset från 
Högskolan i Borås är stabilt och växande.

Samarbetet med Göteborgs universitet, som 
följt oss från start, och Västra Götalandsregionen 
fortsätter och utvecklas på ett mycket bra sätt. 
Studenterna från Göteborgs universitet är 
således mycket aktiva runt om i regionen. Även 
Chalmers medverkar på ett förtjänstfullt sätt till 
Miljöbrons verksamhet och vi ser ett, fortsatt, 
ökande intresse från ingenjörsstudenterna att 
delta i miljörelaterade projekt.

I Fyrbodal har vi fortsatt mycket gott samarbetet 
med Innovatum och med ett mycket betydelse-
fullt stöd från kommunalförbundet så kan vi 
fortsätta utvecklingen och nå allt fler företag i 
området. Samarbetet och vår närvaro på 
Högskolan Väst ser vi mycket positivt på och har 
stora förväntningar på ett ökat antal studenter 
och projekt. Engagemanget från Högskolan Västs 
nya ledning har också ökat möjligheterna till en 
fortsatt positiv framtid.

Jag har skrivit detta tidigare men jag vill verk-
ligen upprepa mig, då 2011 har inneburit en 
del påfrestningar personellt, föräldraledigheter, 
avgångar och tjänstledigheter; ”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 beun-
dras.”

Det är en ära att få vara ordförande för Miljö-
bron och få delta i, men framförallt följa, den 
fortsatta utvecklingen. Styrelsen har fortsatt ett 

arbete för att se vart 
Miljöbron skall ”gå” 
framöver. Ett steg är att 
vi under 2011 har 
startat en Miljöbro 
i Skåne. Vår tidigare 

medarbetare har under 2011 etablerat en ny 
verksamhet i Skåne. Vi ser med glädje fram emot 
att dra lärdom av detta och kanske hitta fler 
områden för nya Miljöbroar.

Debatten fortgår om vår miljö i olika former, 
frågorna kommer allt närmare fler företag. 
Kunderna ställer krav som de måste och vill leva 
upp till. Även andra intressenter ställer allt högre 
krav på aktsamhet om miljön. Okunskapen hos 
många är stor och osäkerheten var och hur man 
skall börja arbeta med dessa frågor gör företa-
gen frågande. Här ser vi möjligheten med Miljö-
bron som bryggan mellan den senaste 
kunskapen från universitet och högskolor till 
företag och organisationer. Dessutom får 
studenterna skarpa frågor från den ”verklighet” 
som kommer att möta dem efter att 
utbildningen är genomförd. 

Slutligen vill jag tacka för 2011 och ser fram mot 
ett 2012 med nya utmaningar. Kommer vi att få 
se fler Miljöbroar ta form?

Med bästa Miljöbrohälsningar
Peter Gaestadius, Ordförande
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MIljöbRON
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Miljöbron startades våren 1997 av Teknik-
brostiftelsen, Svenska Arbetsgivare För-
bundet, Göteborgs universitet, Aspen 

Petroleum AB samt Ecoplan AB. Förebilden var VM-
akademin som pågick i samband med VM i friidrott 
1995. VM-akademin bestod av studenter från Chalm-
ers tekniska högskola och Göteborgs universitet, 
vilka med hjälp av mobiltelefoner och bärbara dator 
snabbt skulle kunna ta fram information till turister 
och besökare i Göteborg. Här föddes idén om Miljö-
bron. Genom att ta hjälp av studenter skulle små och 
medelstora företag snabbt kunna få tillgång till aktuell 
miljöinformation. Under det första verksamhetsåret 
drevs Miljöbron som ett pilotprojekt för att under 
1998 övergå till en ideell förening där studenter, hög-
skola och representanter från näringslivet är medlem-
mar. 

Miljöbron har under 2011 haft verksamhet i hela 
Västra Götaland. Förutom huvudkontoret i Göte-
borg finns två lokalkontor, ett i Fyrbodal samt ett i 
Sjuhärad. Verksamheten på de olika kontoren finan-
sieras lokalt av högskolan, näringsliv samt kommunala 
och regionala medel. Under året har en systerorgan-
isation, Miljöbron Skåne, startats upp och kommer att 
verka som en fristående organisation i Skåneregionen 
utifrån samma verksamhetsidé som Miljöbron. 

mljöbrons verksamhetsidé
Miljöbron skapar kontakter mellan hög-
skola och samhälle genom att förmedla 
konkreta projekt mellan studenter och 
arbetsgivare. Projekten har miljö 
och hållbar utveckling gemensamt 
och ska vara konkreta, väldefini-
erade samt tidsbegränsade. Ge-
nom projekten ges studenterna 
kontakter, arbetslivserfarenhet 
och möjlighet till att omsätta sina 
kunskaper i praktiken. Samtidigt 
får arbetsgivare hjälp i sitt arbete 
med miljö och hållbar utveckling, 
tillgång till den senaste kunskapen 
och även kontakt med potentiella 
arbetstagare.

organisation
Miljöbrons organisation består av 
en styrelse, verksamhetsledare och 
lokala 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 samt universiteten 
och högskolorna i regionen.

maria rydberg
verksamhetsledare 
skaraborg/sjuhärad
jan-juni
göteborg
juli-dec

anna jonson sahlberg 
verksamhetsledare 
fyrbodal
jan-okt

  styrelse

styrelseordförande:
peter gaestadius  svenskt näringsliv

ledamöter:
kent andersson innovatum teknikpark ab
david backelin koucky & partners ab 
staffan bolminger älstranden utveckling ab
malin eriksson studerande, göteborgs
 universitet
susanna hambeson volvo logistics ab
åsa lom högskolan i borås, 
 textilhögskolan
lars peterson pkvadrat hb
hanna stensson studerande, högskolan 
 väst
dan strömberg göteborgs universitet

   referensgrupper

göteborg:
johan alte veidekke entreprenad ab, 
 region väst
sara augustsson effort consulting ab
david backelin koucky & partners ab
Jonna Bjuhr Ekosofia AB
staffan bolminger älvstranden utveckling ab
susanna hambeson volvo logistics ab
jörgen kyle göteborgs universitet
niklas Wennberg  ambiens
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maria rydberg
verksamhetsledare 
skaraborg/sjuhärad
jan-juni
göteborg
juli-dec

anna jonson sahlberg 
verksamhetsledare 
fyrbodal
jan-okt

amir badeie
verksamhetsledare
sjuhärad 
aug-dec

helena callstam
verksamhetsledare 
göteborg 
jan-dec

linda gustavsson
verksamhetsledare 
fyrbodal
nov-dec

Verksamhetsledarna ansvarar tillsammans för 
att organisationens syfte och mål ska uppnås. 
De ansvarar även för den lokala verksamheten 
i respektive delregion; Göteborg, Fyrbodal och 
Sjuhärad. Arbetet i regionerna genomförs med 
stöd av en referensgrupp som är en lokal 

mentorsgrupp för verksamhetsledarna att sam-
råda med i frågor som rör arbetet och utvecklin-
gen i respektive delregion. Medlemmarna i ref-
erensgruppen fungerar även som ambassadörer 
för Miljöbrons verksamhet och varje referens-
grupp finns representerad i styrelsen.

torunn renhammar
verksamhetsledare 
göteborg
jan-maj

sjuhärad:
Sofia Carter  Borås Energi och Miljö AB
jenny leidzén  sp småföretag
åsa lom  högskolan i borås, textilhögskolan
birgitta påhlsson  högskolan i borås

   referensgrupper

göteborg:
johan alte veidekke entreprenad ab, 
 region väst
sara augustsson effort consulting ab
david backelin koucky & partners ab
Jonna Bjuhr Ekosofia AB
staffan bolminger älvstranden utveckling ab
susanna hambeson volvo logistics ab
jörgen kyle göteborgs universitet
niklas Wennberg  ambiens

fyrbodal:
kent andersson innovatum
johan bengtsson trollhättan energi
agneta johansson munkedals kommun
mikael höglind vivestra brandskydd ab
karolin olsson högskolan väst
ros-marie sandstedt trollhättans stad
roger stenström  kommunal energirådgivare bohuslän
maria svedäng högskolan väst

maria bertrand
verksamhetsledare 
göteborg
nov-dec



VERksAMhEtsbeRäTTelse

Året 2011 var ett år med mycket intern utveckling och 
förändring. En stor händelse under året var att Miljöbron 
skåne startats upp med god framgång. Personalen har 
också utbildats i affärsmannaskap för att på ett mer 
framgångsrikt sätt knyta kontakter med företag och 
partner. Miljöbron har under året deltagit i en mängd 
utåtriktade aktiviteter riktade mot både företag och 
studenter.

en milstolpe i miljöbrons historia
Under 2011 har mycket fokus legat på att förbättra 
den interna organisationen och därmed utveckla or-
ganisationen i sin helhet. Detta genom att den interna 
administrationen har fördelats och effektiviserats, 
samt att flertalet nyrekryteringar inom Miljöbron har 
skett. Den grafiska profilen har uppdaterats och en 
ny hemsida har tagits fram. En del av arbetsinsatsen 
under 2011 har gått till förberedelser inför uppstart-
en av Miljöbron Skåne. Uppstarten blir en milstolpe i 
Miljöbrons historia som ger möjlighet till spridning av 
Miljöbrons framgångsrika koncept och erfarenhetsut-
byte regionerna emellan.   

Till följd av stor personalomsättning har en hel del 
resurser lagts på upplärning av nyanställda. Detta 
innebar att arbetet koncentrerades till kärnverksam-
heten och den interna utvecklingen. För att stärka 
medarbetarna genomfördes en utbildning inom 
strategiskt affärsmannaskap som var skräddarsydd för 
Miljöbrons verksamhet.

miljöbron - en utåtriktad verksamhet
En av Miljöbrons viktigaste uppgifter för att uppnå 
målen är att delta i externa aktiviteter riktade mot 
företag och studenter. Under året har Miljöbron 
presenterat sin verksamhet på studentmässor och 
klasspresentationer, kommunala och regionala näring-

slivsdagar och i företagsnätverk. Totalt genomfördes 
ca 50 informationsinsatser riktade mot studenter och 
lika många mot företag. Miljöbron deltog även under 
året i Sustainability Day Väst och Energiutblick på 
Svenska Mässan. 

Miljöbrons populära mingel anordnades i Göteborg 
under hösten för studenter, företag, samarbetspart-
ners och andra intressenter. Drygt åttio personer 
minglade tillsammans, knöt kontakter och avnjöt goda 
snittar. Kvällen bjöd på musikunderhållning i form av 
en trubadur och ”personbingo”.
Under året har Miljöbron varit med och arrangerat 
en karriärworkshop för miljövetarstudenter vid 

Göteborgs Universitet samt ett seminarium om 
hållbar konsumtion på Högskolan Väst. Miljöbron fick 
också äran och förtroendet att vara med som ju-
rymedlem för att utse årets vinnare i kategorin Bästa 
Miljöföretag inom Ung Företagsamhet 2011 i region 
Sjuhärad.
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uppdrag 6 11 34 5 25 26 30 42 22 35 33 34 40 29 31

kursprojekt 3 2 2 16 15 39 54 51 58 63 77 65 61

exjobb 7 7 14 17 27 21 36 46 41 47 56

projektan- 
ställningar

2 4 4 4 19 7 13 5 10 5 15 6 1

övrigt 3 2 1 1 4 10 8 4 4 12 8 10 2

totalt projekt 6 16 43 7 39 54 82 115 122 115 141 160 181 157 151

antal stu-
denter

13 10 24 11 46 43 132 230 257 254 295 354 378 293 292

antal företag 7 11 24 3 18 23 60 89 90 82 94 113 122 115 112



OM pROjekTen

Miljöbrons verksamhetsidé är att förmedla projekt 
mellan företag och studenter och den har även i 
år visat sig vara framgångsrik. Projekten visar på 
en stor ämnesbredd, allt från miljöledningssystem 
till produktutveckling, och har genomförts på före-
tag i hela Västra Götaland. Intresset för att skriva 
examensarbete inom hållbar utveckling ökar och 
Miljöbron har förmedlat fler examensarbeten än 
någonsin.

miljöbrons projektformer
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. Miljöbron erbjuder tre 
olika projekt; uppdrag, kursprojekt och exam-
ensarbeten. Uppdragen är korta projekt där två 
studenter arbetar tillsammans och förväntas 
lägga ner 10-20 timmar per person. Uppdragen 
utför studenterna på fritiden, parallellt med 
sina studier. Kursprojekt förmedlas inom ramen 
för olika kurser på högskolor och universitet i 
regionen och innebär oftast att studenterna ar-
betar i grupper om två till fem studenter under 
1-10 veckors tid. Till examensarbeten räknas alla 
10 och 20-veckorsarbeten på såväl kandidat- 
som mastersnivå.

mål och måluppfyllnad
Målet för 2011 var att minst 155 projekt skulle 
genomföras i hela Västra Götaland. Resultatet 
blev att 148 projekt genomfördes, se figur 1 
och 2.  Nedan visas fördelningen per delregion. 

GöteborG  100 projekt genomfördes i 
Göteborg (mål 100).
kommentar: Målet uppnått.

Fyrbodal  26 projekt genomfördes i Fyrbodal 
(mål 27).
kommentar: Målet är näst intill uppfyllt.

Sjuhärad  17 projekt genomfördes i Sjuhärad 
(mål 20).
kommentar: Färre kurssamarbeten genomfördes 
än vad som förväntades när målet sattes, vilket 
påverkade antalet genomförda projekt. 

SKaraborG  5 projekt genomfördes i Skaraborg 
(mål 8).
kommentar: Miljöbron har under 2011 haft en 
begränsad verksamhet i delregionen.

Allt fler väljer att gå via Miljöbron
Antalet studenter som väljer att skriva examen-
sarbete via Miljöbron fortsätter öka, och har se-
dan året innan ökat med nästan 20 %. Miljöbron 
spelar en viktig roll i förmedlingen av examen-
sarbeten inom miljö och hållbar utveckling, både 
ur företags- och studentperspektiv. Ett företag 
som vänder sig till Miljöbron får kvalificerad 
hjälp att formulera en projektbeskrivning som 
är akademiskt relevant och samtidigt utgår från 
företagets behov. Examensarbetet är för många 
studenter det första stora projektet på egen 
hand, därför erbjuder Miljöbron extra handled-
ning och stöd under projektets gång. Genom 
att välja ett av Miljöbrons projekt kan studenten 
vara förvissad om att uppgiften är lämplig och 
genomförbar som examensarbete.

stor ämnesbredd
Miljöbron jobbar ständigt på att skapa projekt 
som passar för en bred variation av studenter. 
Samtliga av Miljöbrons projekt har en koppling 
till hållbar utveckling, något som traditionellt 
förknippas mest med miljö, men som också 
handlar om socialt och ekonomiskt arbete. I 
takt med att intresset för hållbar utveckling 
ökar breddas också synen på vad ett framgång-
srikt miljöarbete innefattar. Miljöbrons projekt 
avspeglar detta genom att de ämnen som pro-
jekten behandlar har en stor spridning, allt från 
samhällsplanering till energi, se figur 3. 

Även i Miljöbrons kurssamarbeten syns en 
stor ämnesbredd. Under året har Miljöbron 
förmedlat kursprojekt inom ramen för kurs-
erna Miljöledningssystem, Miljöpsykologi och 
Miljövetenskap i praktiken på Göteborgs Uni-
versitet samt Design och produktutveckling för 
uthållig utveckling och Kvalitets- och miljöledning 
på Chalmers. Miljöbron har också förmedlat kur-
sprojekt i Produktutveckling och Webbutveckling 
på Högskolan Väst. För mer information om pro-
jekten, se bilaga.

Nytt för 2011 är att Miljöbron följer upp 
hur projekten berör de sexton nationella 
miljökvalitetsmålen. Ungefär hälften av projek-
ten kan kopplas till flertalet miljökvalitetsmål. 
Hur Miljöbrons projekt kopplas till miljömålen 
visas i figur 4. Det blir på detta sätt väldigt 
tydligt att Miljöbrons verksamhet bidrar till att 
uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen.
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figur 1. 
antal genomförda projekt i 
respektive region

figur 2. 
totalt antal genomförda projekt 
under verksamhetsåret

figur 4.
projektens koppling till 
miljökvalitetsmålen19
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figur 3. 
projektens fördelning ämnesvis
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Övergripande 72

Växterna och djuren 5

Giftfri miljö 
och hälsa 25

Vatten 19

Luft och klimat 27

Skaraborg 5

Sjuhärad 17

Fyrbodal 26

Göteborg 100

Övrigt 15%

Transport/Logistik 5%

Samhälls-
planering 7%

Produkt-
utveckling 
16%

Miljöledning 48%

Kemi 8%

Information/
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25%

Energi 10%

Ekonomi 5%
Data/IT 5%

Biologi 4% 



OM sTuDenTeRnA

figur 6. 
studenternas fördelning  
med avseende på projekttyp

figur 5. 
studenternas fördelning  
utifrån lärosäte
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studenter från hela västra götaland
Av de 289 unika studenterna som genomförde 
projekt under året gjorde 30 studenter två eller fler 
projekt. Studenterna kom främst från lärosätena i 
Västra Götaland och en majoritet av dessa deltog i 
kursprojekt. Dessutom kom 16 studenter från andra 
högskolor i landet. Se figur 5 och 6. För mer informa-
tion och utförligare statistik, se bilaga.

ChalMers

Under året deltog 60 studenter från Chalmers i 
projekt. Främst kom studenterna från högskolein-
genjörsutbildningen inom Design och Maskinteknik 
och civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi. 
Studenterna genomförde projekt över hela Västra 
Götaland men de flesta (75 %) utförde sina projekt i 
Göteborgsregionen. 

GöteborGS univerSitet

Från Göteborgs Universitet deltog 160 studenter 
i projekt. Studenterna kom främst från utbildnin-
garna Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram samt 
Miljövetenskapligt program med naturvetenskaplig 
inriktning. Studenterna genomförde projekt över hela 
Västra Götaland även om 
majoriteten (78 %) utförde sina projekt i 
Göteborgsregionen. 

höGSKolan i boråS

Under året deltog 9 studenter från Högskolan i Borås 
i projekt. Studenterna kom från Textilhögskolan och 
Ingenjörshögskolan. Studenterna genomförde projekt 
över hela Västra Götaland.

höGSKolan i SKövde

Från Högskolan i Skövde har 3 studenter deltagit i 
projekt under året. Studenterna läste på Biståndsin-
genjörsprogrammet och Management och IT. 

höGSKolan väSt

Från Högskolan Väst har 41 studenter deltagit i pro-
jekt. Hälften av studenterna kom från Maskiningenjör-
sprogrammet och andra hälften från den fristående 
kursen Webbutveckling. De flesta studenterna (83 %) 
genomförde projekt i Fyrbodal.

jämställdhet och integration
Vid rekrytering av studenter utgår Miljöbron endast 
från kompetens, vilket främjar möjligheterna till ar-
betslivserfarenhet oavsett kön och härkomst. Under 
2011 var 58 % av de engagerade studenterna kvin-
nor och 42 % män.

topp 5 vanligaste  
utbildningarna bland  
studenterna

1. samhällsvetenskapligt   
 miljövetarprogram
2.  maskiningenjör
3.  miljövetenskapligt 
 program med natur-
 vetenskaplig inriktning
4. industriell ekonomi
5.  designingenjör

Miljöbrostudenterna 2011 kom från fler utbildningar än 
någonsin tidigare vilket avspeglar det ökade intresset 
för miljö- och hållbarhetsfrågor bland studenterna. Det 
är glädjande att samarbetet med högskolan Väst re-
sulterade i ett större antal engagerade studenter än 
förväntat, och att det ökande antalet studenter visar på 
en trend som håller i sig. 

måluppfyllnad
Målet för 2011 var 350 unika studenter som 
skulle delta i projekt via Miljöbron. Resultatet 
blev 289 unika studenter. 

ChalMers

60 unika studenter från Chalmers gjorde pro-
jekt via Miljöbron (mål 80).
Kommentar : Färre kurssamarbeten genom-
fördes än vad som förväntades när målen 
sattes, vilket påverkade antalet studenter 
negativt.

GöteborGS univerSitet

160 unika studenter från Göteborgs univer-
sitet gjorde projekt via Miljöbron 
(mål 160).
kommentar: Målet uppnåddes.

höGSKolan i boråS

9 unika studenter från Högskolan i Borås 
gjorde projekt via Miljöbron 
(mål 50).
kommentar: Färre kurssamarbeten genom-
fördes än vad som förväntades när målen 
sattes, vilket påverkade antalet studenter 
negativt.

höGSKolan i SKövde

3 studenter från Högskolan i Skövde gjorde 
projekt via Miljöbron (mål 10).
kommentar: Miljöbron har under 2011 endast 
haft ett begränsat samarbete med Högskolan 
i Skövde.

höGSKolan väSt

41 studenter från Högskolan Väst gjorde pro-
jekt via Miljöbron (mål 35).
kommentar: Målet uppnåddes med råge.

Exjobb 95 

Uppdrag 55
Kursprojekt 95

Högskolan Väst
41

Högskolan 
i Skövde 
3

Högskolan
i Borås
9

Göteborgs 
universitet
160

Chalmers 60
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sÅ tyckER sTuDenTeRnA

samtliga studenter som genomför projekt via Miljöbron 
har möjlighet att lämna synpunkter på projektet efter 
att det avslutats. Glädjande är att hela 99 % av 
studenterna som genomfört projekt under 2011 tycker 
att projektet som helhet varit bra eller mycket bra.  

mål och måluppfyllnad
Studenternas utvärderingar är viktiga för Miljöbrons 
kontinuerliga förbättringsarbete. Efter att ett projekt 
har avslutats läggs stor vikt vid att få in utvärderingar 
med studenternas åsikter och tankar.  Under 2011 
har svarsfrekvensen varit god, 83 %, vilket innebär att 
målet på 80 % uppnåddes. Av besvarade utvärderin-
gar visade 99 % att studenterna ansåg att projektet 
som helhet varit bra eller mycket bra (mål 90 %). 
Därmed har både det kvantitativa och det kvalitativa 
målet uppnåtts. Den höga svarsfrekvensen gör också 
att resultaten är mycket tillförlitliga. 

miljöbrons roll
Studenterna upplever att kontakten med Miljöbron 
fungerat mycket bra, se figur 7. Dessutom 
uppskattar studenterna att verksamhetsledarna 
håller en kontinuerlig kontakt med dem och 
finns tillgängliga som hjälp och stöd under hela 
projektgenomförandet. De upplever också att de 
fått tillräckligt med information inför projekten. Hur 
omfattande kontakt Miljöbron har med studenterna 
under projekten varierar mycket, främst beroende på 
vilken typ av projekt som studenterna gör. 

kontakten med företaget
Även samarbetet mellan studenterna och företagen 
fungerade mycket bra, se figur 8. Eftersom 94 % av 
studenterna är nöjda med samarbetet visar det på 
att Miljöbron lyckats med att förbereda företagen 
inför studenternas projekt och att företagen uppfyllt 
sina åtaganden gentemot studenterna under projek-

tets gång. Mer än hälften av studenterna 
(60 %) säger att de ska eller kanske ska följa 
upp kontakten med företaget efter det att pro-
jektet är slutfört. Det visar att Miljöbron uppf-
yller sitt syfte – att studenterna ska få möjlighet 
att bygga upp sina kontakter med näringslivet 
redan under studietiden. 

projektens betydelse
Det är mycket glädjande att hela 99 % av alla 
engagerande studenter under 2011 anser att 
projektet som helhet varit bra eller mycket bra, 
se figur 9. Näst intill alla anser att de har lärt sig 
något av projektet (98 %) och att de kommer 
ha nytta av att ha genomfört projektet i fram-
tiden (97 %).

Många studenter efterfrågar fler verklighets-
baserade moment i sin utbildning och här fyller 
Miljöbron en viktig roll som förmedlare av 
denna typ av projekt. Så många som över 80 % 
av studenterna som deltagit i kursprojekt tycker 
att det är mycket bra med verklighetsbaserade 
moment i kurser, se figur 10. 

Mer än hälften av de studenter som genomfört 
uppdrag anger att de har valt projektet tack 
vare att det ligger i linje med deras utbildning. 
Övriga anger andra anledningar till sitt val, till 
exempel att företaget var intressant eller att de 
vill lära sig mer om ämnet. Av de studenter som 
skrev examensarbeten via Miljöbron anger hela 
43 % att examensarbetet kommer att leda till 
något efter projektets slut. 

Sammantaget är studenternas svar glädjande 
då de visar på att projekten generellt är väldigt 
lyckade och att studenterna är mycket nöjda.

figur 8. 
hur fungerade kontakten 
mellan dig och företaget?

figur 9. 
hur tycker du att projektet 
som helhet har varit?

figur 7. 
hur fungerade kontakten 
med miljöbron?

figur 10. 
vad tycker du om verklighets-
baserade moment i kurser?

Inget svar 0%
Mycket dåligt 0%Dåligt 1%

Bra 48%

Mycket bra
51%

Inget svar 0%

Mycket dåligt 0%

Dåligt 2%

Bra 42%

Mycket bra 
56%

Inget svar 0% 

Mycket dåligt 0%Dåligt 6%

Bra 40%
Mycket bra 
54%

Inget svar 2%

Mycket 
dåligt 0%

Dåligt 1%

Bra 14%

Mycket bra 83%



”stuDENtRÖstER”

”Det har fungerat mycket bra och Miljöbron har varit mycket hjälpsamma med kor-
rekturläsning och bollning av idéer. Skönt att ha en "tredje part" att vända sig till när 
man behöver tips och råd. Särskilt när man gör sitt första projekt och inte har haft så 
mycket erfarenhet av näringslivet.

          student, miljövetenskap, göteborgs universitet

”Det har höjt min medvetenhet för miljöarbete och jag kommer att ha användning för 
detta på min framtida arbetsplats.
student, maskiningenjör, chalmers

”Det framgick tydligt att Miljöbron var där för min skull och att jag aldrig skulle tveka 
om jag kände att jag hade problem med uppdragsgivaren eller behövde ha hjälp och 
ville diskutera projektet.
student, offentlig förvaltning, göteborgs universitet

”       
Det är bra att göra få något som är kopplat till arbetslivet, vilket är nyttigt inför  fram-
tida arbete.
student, miljövetenskap, göteborgs universitet

”    Att kunna applicera teorin på verkliga fall underlättar verkligen inlärningen och ger en 
djupare förståelse.
student, miljövetenskap, göteborgs universitet

10

”      Jag fick en självförtroendeboost som jag kommer att ta med mig in i framtiden.
student, textilekonom, högskolan i borås
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Under 2011 har många företag från flera olika 
branscher fått hjälp av studenter för att påbörja eller 
utveckla sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling. 
Företagens konkreta behov ligger till grund för 
projekten. Till företag räknas även organisationer, 
kommuner och myndigheter.

mål och måluppfyllnad
Målet för 2011 var att 115 unika företag skulle få 
hjälp genom Miljöbroprojekt. Resultatet blev 109 
unika företag. Företagens geografiska fördelning re-
dovisas i figur 11, samt i resultaten nedan.

Fyrbodal  24 unika företag fick hjälp i Fyrbodal 
(mål 27).
kommentar: Målet uppnåddes nästan.  

GöteborG  64 unika företag fick hjälp i Göteborgsre-
gionen (mål 63).
kommentar: Målet uppnåddes.

Sjuhärad  16 unika företag fick hjälp i Sjuhärad 
(mål 17).
kommentar: Målet uppnåddes nästan.  

SKaraborG  5 unika företag fick hjälp i Skaraborg 
(mål 8).
kommentar: Miljöbron har under 2011 haft en be-
gränsad verksamhet i delregionen.

uppskattat koncept
Unikt för Miljöbron är att det alltid är företagens 
konkreta behov som ligger till grund för projekten. 
Detta gör att resultatet medför stor nytta och bidrar 
till företagens fortsatta arbete mot hållbar utveckling. 
Ett kvitto på att Miljöbrons koncept är uppskattat av 
företagen är att många av företagen ofta återkom-
mer för att få hjälp mer än en gång. I Miljöbrons 
senast uppstartade delregion, Sjuhärad, har antalet 
unika företag som fått hjälp mer än fördubblats jäm-
fört med 2010 vilket är mycket glädjande.

små företag från många branscher
Företagen som fått hjälp under året representerar 
många olika branscher, se figur 13. Detta visar att 
arbetet med miljö och hållbar utveckling är viktigt för 
alla företag oavsett branschtillhörighet. Under 2011 
har företag från minst 15 olika branscher fått hjälp 
att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Värt att 
notera är att vid en jämförelse med föregående år 
har andelen företag inom energibranschen ökat och 
andelen tillverkande företag är fortsatt hög.  

Miljöbrons huvudsakliga målgrupp är små- och me-
delstora företag (upp till 250 anställda). Det är gläd-
jande att det också är just dessa företag som vänder 
sig till Miljöbron för att få hjälp med miljö- och håll-
barhetsarbetet. Av de företag som fick hjälp under 
verksamhetsåret hörde 85 % till denna målgrupp, se 
figur 12. Statistiken visar också en tydlig bild av att 
det är de minsta företagen (1-50 anställda) som i 
allra störst utsträckning vänder sig till Miljöbron.

OM föReTAgen

figur 12.   
antal anställda på företagen

figur 13. 
företagens branschfördelning

figur 11. 
Företagens geografiska 
fördelning
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sÅ tyckER föReTAgen

figur 14. 
vad anser ni om 
resultatet av 
projektet? 

samtliga företag som fått hjälp via Miljöbron har möj-
lighet att lämna synpunkter på projektet efter att det 
avslutats. I år ses ett fantastiskt resultat då 100 % 
av företagen som fått hjälp under 2011 tycker att 
projektet som helhet varit bra eller mycket bra. 

mål och måluppfyllnad
Företagens utvärderingar är viktiga för Miljöbrons 
kontinuerliga förbättringsarbete. Efter att ett projekt 
har avslutats läggs stor vikt vid att få in utvärderingar 
med företagens åsikter och tankar.  Utvärderingarna 
visar att företagen är väldigt nöjda med Miljöbron 
då 100 % ansåg att projektet som helhet varit bra 
eller mycket bra (mål 90 %), se figur 14. Ett resultat 
som dessutom är mycket tillförlitligt eftersom svars-
frekvensen är så pass hög som 82 % (mål 80 %). 

100% nöjda företag
Av de företag som fått hjälp under 2011 
svarade 100 % att de är nöjda eller mycket 
nöjda med projektens resultat, se figur 14. 
Eftersom 100 % av företagen är nöjda med 
de projekt som genomförts visar det på 
att Miljöbron lyckats med att förbereda 
studenterna inför projekten och att stu-
denterna gjort ett bra jobb under projek-
tets gång. Det visar också på att Miljöbrons 
rekryteringsprocess varit framgångsrik och 
rätt studenter har rekryterats till projekten. 
Företagens positiva intryck av arbetet med 
Miljöbron gör att företagen återkommer 
samt att de gärna rekommenderar andra 
företag att vända sig till Miljöbron.

kontakten med studenterna 
Av företagen svarade hela 99 % att kon-
takten och samarbetet med studenterna 
fungerade bra. Studenterna avslutar pro-
jekten med att lämna in en skriftlig rap-
port och hålla en muntlig presentation på 
företaget. Majoriteten av företagen tyckte 
att rapporten och presentationen var bra 
och givande.

användbara resultat
Av yttersta vikt är också att företagen kan 
använda sig av projektens resultat. Det är 
därför glädjande att 86 % av företagen an-
ser att projektet medfört stor eller mycket 
stor nytta för deras verksamhet, se figur 
16. Att företagen har fått en positiv bild av 

figur 15.  
hur stor betydelse hade 
projektet med miljöbron 
för att ni skulle påbörja 
eller utveckla ert miljö- och 
hållbarhetsarbete?

Miljöbron, tyckt att kontakten med studenterna har 
fungerat bra och är nöjda med resultatet av projek-
ten är med all sannolikhet avgörande faktorer för att 
företagen har fått en mer positiv bild av högskolan 
och dess förmåga att samarbeta med näringslivet, se 
figur 17.

Mycket stor betydelse 17% 

Inget svar 2%

Ingen 
betydelse 
5%

Liten betydelse
23%

Stor betydelse
53%

Bra 39%

Mycket bra 61%
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sÅ tyckER föReTAgen

figur 17.
hur har projektet med miljöbron 
påverkat er syn på högskolans 
förmåga att samarbeta med 
näringslivet?

figur 16. 
har projektet medfört någon 
nytta för ert företag?

Inget svar 1%Ingen nytta 0%

Liten nytta 
13%

Stor nytta 49%

Mycket 
stor nytta 
37%

Inget svar 1%
Mycket negativt 0%

Negativt 0%

Positivt
46%

Mycket positivt
53% 



”FÖREtAGsRÖstER”
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” Vi är väldigt nöjda med kommunikationen med studenterna, deras kunskap och arbe-
tet de utfört. Omfattningen av hjälpen var mycket större än vi först tänkt oss. Det är 
också bra att få in någon utifrån som ser verksamheten med nya ögon.
emma andersson, korallen ab

” Projektet gav oss många bra idéer och infallsvinklar.
lina björklund, broson ab

” Miljöbron har skött kontakten med mig och studenterna på ett mycket bra sätt. Jag 
arbetar gärna med Miljöbron igen och kommer att rekommendera verksamheten till 
företag i de nätverk jag arbetar i.
mikael frickfors, carevo

”       
Jag upplever studenternas arbete och hur de skött aktiviteterna med vårt företag/
anställda som mycket professionellt. 
tommy johansson, powerpipe systems ab

”       Miljöbron gör ett jättebra jobb med att sammanföra företag med studenter i ett sam-
arbete som gynnar båda parter.
madelene pedersen, lunchexpress i sverige ab

”       Mycket proffsiga! Tydliga besked! Här finns det möjligheter för företag att få hjälp med 
utveckling på många nivåer.
rolf edström, radonutredning i väst ab

”       
Projektet var roligt och lärorikt för alla inblandade.
nicklas jarl, kynningsrud prefab ab
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uppdrag kursprojekt ex-jobb totalt

avfall/återvinning 1 1 0 2

biologi 4 0 0 4

data/it 1 4 0 5

ekonomi 5 0 0 5

energi 7 1 2 10

information/kommunikation 5 6 14 25

juridik 0 0 2 2

kemi 2 3 3 8

miljöledning 9 33 6 48

produktutveckling 9 7 0 16

samhällsplanering 4 3 0 7

samhällsvetenskap 2 0 0 2

transport/logistik 3 1 1 5

vattenresurser 1 0 0 1

övrigt 3 2 3 8

totalt 56 61 31 148

projektens fördelning ämnesvis

här genomförde studenterna projekten

region göteborg fyrbodal skaraborg sjuhärad

skola totalt

chalmers 45 10 2 3 60

göteborgs universitet 125 11 1 23 160

högskolan i borås 3 2 4 9

högskolan i skövde 1 2 3

högskolan väst 7 34 41

övriga lärosäten 10 4 1 1 16

totalt 191 59 8 31 289
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studenternas utbildning

kandidat

affärsutveckling bygg (hi) 2

biologi 2

biståndsingenjör 2

byggingenjör  (hi) 6

byggteknik och design 1

designingenjör (hi) 12

ekologiprogrammet 1

ekonomprogram 11

ekoteknik 1

energi- och miljöingenjörs-
programmet

2

globala studier 2

industriell ekonomi (ci) 14

internationell affärsingenjör 1

juristprogrammet 6

kemiteknik med fysik (ci) 2

logistikprogram 1

management och it 1

maskiningenjör (hi) 42

mekatronikingenjör (hi) 1

miljö- och hälsoskyddsprogrammet 1

miljövetenskap med inriktning  
naturvetenskap

29

offentlig förvaltning 5

personalvetarprogrammet 2

samhälle, hav och sjöar 2

samhällsvetenskapligt miljövetar-
program

56

textilekonom 3

väg och vattenbyggnad (ci) 1

totalt 209

master/civilingenjör/magister

architecture 2

biogeofysik 1

biologi 1

design for sustainable development 1

ecotoxicology 1

Geografi 1

industriell ekonomi - logistik (magister) 3

kemi 1

läkemedelskemi 2

master of science in environmental management and 
economics

2

miljö- och hälsoskydd 8

miljö och kvalitet 1

miljöanalytiker 1

miljövetenskap 1

miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning 12

Quality and operations management 2

totalt 40

under året har även 20 studenter som läser fristående kurser samt 20 studenter som läser en ettårig ut-
bildning i webbutveckling på högskolan Väst deltagit i projekt via Miljöbron.
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Fyrbodal  I Göteborg I Sjuhärad  I Skaraborg

 exempel på projekt vi förmedlar:

n produktutveckling
n  hållbara energilösningar 
n  samhällsplanering
n  logistik- och transportfrågor 
n  avfallsfrågor 
n  grön struktur
n  miljöekonomi 
n  miljörätt 
n  kemikaliefrågor 
n  miljöpolicy 
n  attitydundersökning 
n  livscykelanalys


