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Miljöbrons verksamhetsidé är lika enkel som genial. Studenterna får testa sina nyvunna kun-
skaper på företag och organisationer. företag och oganisationer får hjälp med sitt hållbarhetsarbete 
och chansen att träffa engagerade studenter. 
När vi summerar 2013 är vi mycket nöjda med resul-
taten, då vi genomfört fler projekt och engagerat fler 
studenter än någonsin, med bibehållen kvalitet! Stort 
tack till finansiärer, företagare, studenter och alla andra 
som varit med oss under året!

under året har vi i styrelsen diskuterat mycket 
om hur vi vill identifiera oss. Vad vill vi signalera till 
studenter, företag och finansiärer? Efter 16 framgångs-
rika år vågar vi påstå att vi är duktiga på det vi gör, 
och är nu beredda att ta nästa steg. Vi vill hitta ännu 
bättre arbetsformer samt bli en bättre arbetsplats 
och en bättre samarbetspartner.  Vi är dock noggran-
na med att denna utveckling inte innebär att göra 
avkall på det som gjort oss till det vi är idag. En ny 
grafisk profil är ett steg i den riktningen, att hitta 
nya, långsiktiga former för hur vi jobbar är ett annat. 
lite skämtsamt har vi kallat detta ”Miljöbron 2.0”.

I den andan har vi under året dragit igång en satsning på 
de studenter som skriver sitt examensarbete: X-Race. 
förutom möjlighet att vinna ett pris för bästa arbete 
erbjuder vi utbildning i projektledning, seminarier, stöt-
tning under uppsatstiden och en avslutningsfest! 
Alla delar av kampanjen samverkar för att ge 
studenter och företag fler chanser att utbyta kunskap och idéer 
samt för att ge båda parter chansen att ”hitta varandra” för framtida rekrytering. uppslutningen kring 
X-Race är god och vi hoppas kunna sporra deltagande studenter till gott resultat. Vi har också inten-
sifierat vårt arbete med kommunikationen på sociala medier. Det är ett effektivt sätt att marknads-
föra oss och ger vår personal möjligheten att visa hur mycket som händer i verksamheten.

Mycket har hänt under året, ibland är det kul och lätt och andra perioder blåser det motvind. jag vill 
som avslutning passa på att tacka våra fantastiska medarbetare för deras förmåga att så professionellt 
hantera alla tänkbara situationer. 

Er drivkraft, initiativförmåga och positiva attityd är vår största framgångsfaktor. 

ORDföRANDEN HAR ORDET

david backelin 
ordförande Miljöbron
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OM MILjöbRON
När Miljöbron startades 1997 var det som ett pilotprojekt. Man hade identifierat ett glapp mellan studenternas utbildningar och ver-
kligheten i arbetslivet då många utbildningar saknade praktik. Samtidigt ökade intresset för miljö och hållbar utveckling i samhället liksom 

kraven på företagen att arbeta med dessa frågor. 

HuR dET böRjAdE
under VM i friidrott i Göteborg 1995 lät man genom VM-akademin studenter från Göteborgs universitet och chalmers hjäl-
pa turister och besökare i Göteborg, genom att snabbt ta fram information med hjälp av mobiltelefoner och bärbara datorer. 
Här föddes idén om Miljöbron! Varför inte låta studenter hjälpa företag att snabbt få tillgång till aktuell kunskap? Pilotprojektet 
Miljöbron startade 1997 på initiativ av Teknikbrostiftelsen, Svenska Arbetsgivare förbundet, Aspen petroleum Ab, Ecoplan Ab samt 
Göteborgs universitet. Året efter, 1998, övergick Miljöbron till att bli den ideella förening vi är än idag.
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ORGANISATION
Miljöbron är en ideell förening där studenter, anställda 
samt finansiärer är medlemmar. Styrelsen är arbetsgivare och föreningens 
verkställande ledning. Styrelsen består av representanter från näringsliv 
och akademi i regionen och ansvarar för verksamhetens riktlinjer. Oper-
ativt sköts verksamheten av verksamhetsledare med övergripande ansvar 
samt regionansvariga för delregionerna Göteborg, fyrbodal, Sjuhärad och 
Skaraborg. Eftersom Miljöbrons verksamhet inte är vinstdrivande är vi ber-
oende av extern finansiering och drivs av regionala, kommunala och privata 
medel. Studenter som utför projekten vi förmedlar och företag som tar 
emot dem utgör naturligtvis själva stommen av Miljöbrons verksamhet!

Styrelseordförande:
david backelin      Koucky & partners

Ledamöter:
johanna bjarsch fohlin          Studerande

                                          chalmers Tekniska Högskola

Staffan bolminger                 älvstranden utveckling Ab

Susanna Hambeson               Volvo logistics Ab

caroline Ingelhammar          chalmers Tekniska Högskola

lillemor lindberg                  Innovatum Teknikpark Ab

Åsa lom                   Åsa lom Arkitektur & design

björn Mattiasson                  HR on demand

dan Strömberg                    Göteborgs universitet

Anna jonson Sahlberg
Verksamhetsledare
Regionansvarig Göteborg

Maria Rydberg
Verksamhetsledare
Regionansvarig Göteborg

Malin Eriksson
Regionansvarig Göteborg
(jan-jun)

linda Gustavsson
Regionansvarig fyrbodal & 
Skaraborg

Helena callstam
Regionansvarig Göteborg
(Aug-dec)

Sandra johansson
Regionansvarig Sjuhärad

STyRELSEN
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20 timmar eller examensarbeten på tjugo veckor, trots att de alla har miljö och hållbar utveckling som gemensam nämnare kan 
behandla i stort sett vad som helst.

MIljöbRON 2013
Under 2013 har Miljöbron haft verksamhet i hela Västra Götaland. Förutom huvudkontoret i Göteborg finns även lokalkon-
tor i Fyrbodal och i Sjuhärad. Verksamheten finansieras lokalt av högskola, näringsliv samt kommunala och regionala medel. 
Miljöbron Skåne är nu en etablerad systerförening till Miljöbron och föreningarna utbyter erfarenheter med varandra genom 
terminsvisa träffar.

fORTfARANdE lIKA AKTuEllT
Miljöbrons verksamhetsidé håller än idag, 16 år senare. Genom att koppla ihop studenter med företag genom olika projekt får 
studenterna värdefull erfarenhet och kontakter samtidigt som företagen får tillgång till ny kunskap. Miljöbron arbetar kontinuerligt 
för att minska avståndet och öka utbytet och kontaktytorna mellan akademi och näringsliv.
Intresset för miljö- och hållbarhetsfrågor har inte minskat utan tvärtom eskalerat till den grad att det numera närmast anses kon-
stigt att inte arbeta med dessa frågor. Dessutom har miljö-och hållbarhetsaspekter blivit en allt viktigare del av allt fler studenters 
utbildningar. detta gör att projekten Miljöbron förmedlar, oavsett om de är korta uppdrag på 20 timmar eller examensarbeten på
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VERKSAMHETSbERÄTTELSE
Förra året, 2012, fyllde Miljöbron 15 år vilket firades med pompa och ståt och det handlade mycket om tillbakablickar och summer-
ing. Det här året har istället handlat väldigt mycket om nystart! Miljöbron har vuxit och flyttat till nya lokaler i både Göteborg och Borås, fått 
ny ordförande och en ny organisationsform. Med dessa nya avstamp blickar vi nu framåt mot kommande år!

dAGS ATT RöRA pÅ SIG
I mitten av januari 2013 gick flytten av huvudkontorets nya lokaler till Anders Carlssons gata 7 på Lindholmen. Flytten genomfördes 
på cykel (!) av Move by bike; trots snöoväder! det nya kontoret är både större och lättare att hitta till och har suveräna förbindel-
ser med både buss och båt.

Första november fick vi äntligen tillträde till vårt nya kontor i nybyggda Textile Fashion Center i Borås. Textile Fashion Center ligger 
i gamla industriområdet Simonsland och har blivit ett centrum för samverkan, affärsutveckling, utbildning och innovation – helt 
enkelt ett perfekt ställe för Miljöbron!

NYSTART pÅ HöGSTA NIVÅ
I samband med årsmötet i april fick Miljöbron en ny styrelseordförande. Peter Gaestadius lämnade efter nio år över stafettpinnen 
till David Backelin. David arbetar som miljö- och trafikkonsult för Koucky & Partners och känner Miljöbron väl efter att tidigare ha 
suttit i både valberedningen och styrelsen. 

under året har styrelsen börjat arbeta på ett nytt sätt med arbetsgrupper i olika områden för att kunna stötta verksamheten med 
extra kompetens där det behövs. Ett exempel på detta är arbetet med att utveckla och uppdatera Miljöbrons grafiska profil som 
inletts under året. 

även Miljöbrons interna organisation har genomgått en förändring och vi arbetar nu efter modellen med verksamhetsledare med 
övergripande ansvar som ett mellanled mellan regionansvariga och styrelse. denna förändring infördes dels för att avlasta ord-
föranden men även för att säkra en långsiktig utveckling av verksamheten.

X-RAcE
En annan nyhet är vår satsning på examensarbeten: X-Race. Genom X-Race ska studenter som väljer att skriva sina ex-jobb via 
Miljöbron få ut mer av ex-jobbsprocessen genom möjlighet till fortbildning inom projektledning och presentationsteknik, jobbsökar-
tips och chans till nätverkande med fler studenter och företag. Dessutom är X-Race en uppsatstävling med fina priser i potten!

X-Race löper läsårsvis. Det officiella startskottet för X-Race 13/14 var i samband med Miljöbrons årliga höstmingel som lockade 
ett femtiotal besökare. I juni avslutas X-Race med en stor fest där vinnarna koras.

MIljöbRON ÅRSRAppORT 2013
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MyckEt snack och MyckEt vErkstad

Flytt av huvudkontoret till 
Lindholmen 

Presenterar    
verksamheten för Universitet 
i nordland, Bodö, norge 

ställer ut på arbetsmarknads-
dagarna stark, harm, Gaius, 
Framtid, spira, hållbarhetsda-
gen, arkipelago, InWest

KVARTAl 1 KVARTAl 2

Årsmöte i föreningen

Malin Eriksson avslutar sin an-
ställning hos oss och drar iväg 
på nya äventyr

ställer ut på arbetsmarknads-
dagen Utblick

X-race startar

helena callstam kommer till-
baka efter föräldraledighet

christin carlsson börjar sin 
praktik hos Miljöbron

KVARTAl 3

Flytt av kontoret i Borås

Presenterar för företag som 
går kurs för att miljödiplomers 
i Öckerö och Lerums kommun 

ställer ut på arbetsmarknds-
dagarna  I-dagen, varM, 
karM, Gadden, hållbarhet

ställer ut på nobel Week dia-
logue och på näringslivsdagen 
i Borås

KVARTAl 4

För att kunna förmedla projekt behöver vi informera företag och studenter om att Miljöbron finns och vad vi gör! Under året har 
vi ställt ut på arbetsmarknadsdagar och näringslivsmässor, presenterat på klassinspring och företagarträffar, minglat på konferenser 
och skrivit nyhetsbrev. dessutom har vi twittrat, instagrammat och facebookat massor under året!

0

50

100

150

200

250

300

350

400

A
nt

al

MIljöbRONS uTVEcKlING GENOM ÅREN

antaL stUdEntEr

totaLt ProjEkt

antaL FÖrEtaG

Figur 1 Miljöbrons utveckling genom åren
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STUDENTER OcH föRETAG I 
SAMVERKANSPROjEKT

Miljöbrons verksamhetsidé att förmedla hållbarhetsprojekt mellan företag och studenter har även i år visat sig 
vara en framgångssaga vilket tydligt syns på årets resultat. Projekten visar på en stor ämnesbredd, från produktutveckling till miljöled-
ningssystem, där företagarna i Västra Götaland även intresserat sig alltmer för hållbar marknadsföring. Högskolornas intresse av 
att ta hjälp av Miljöbron i olika kursprojekt har ökat vilket har resulterat i att fler kursprojekt genomförts än någonsin tidigare. 

MIljöbRONS pROjEKT
Miljöbrons projekt ska bidra till en hållbar utveckling i hela regionen och vara givande för både företag och studenter. Miljöbron 
erbjuder projekt i form av uppdrag, kursprojekt och examensarbeten där företagens problemställning styr projektformen. 

        uppdrag är korta projekt där studenterna jobbar två och två och förväntas lägga ner 10-20 timmar per person. uppdragen     
        utför studenterna på fritiden, parallellt med sina studier. 

        Kursprojekt förmedlas inom ramen för kurser på högskolorna och universitet i regionen och innebär oftast att studenterna  
        arbetar i grupper om 2-5 studenter under 1-8 veckors tid. 

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

öKAT INTRESSE föR KuRSpROjEKT
Under 2013 har Miljöbron förmedlat fler kursprojekt än någonsin. Jämfört med 2012 har antalet kursprojekt ökat med 57 %. En 
av anledningarna till detta är att Miljöbron tillsammans med Högskolan i borås har inlett ett nytt kurssamarbete där energiingen-
jörer får möjlighet att praktisera på energiföretag. även på Göteborgs universitet har ett nytt kurssamarbete inletts om hållbar 
marknadsföring i Sustainable marketing management. Samtliga kurssamarbeten presenteras i bilaga.
Miljöbrons roll i kursprojekten är att ta fram färdiga projektförslag inom ramen för respektive kurs. Kursprojekten utförs i många 
fall som grupparbeten där studenterna inte bara får pröva sina kunskaper i ett skarpt fall utan även får lära sig att samarbeta i pro-
jekt. Tack vare Miljöbrons kurssamarbeten ges fler studenter möjligheten att knyta kontakter till potentiella arbetsgivare.

STOR äMNESbREdd
Miljöbron arbetar ständigt med 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 framgångsrikt miljöarbete 
innefattar. Miljöbrons projekt avspeglar detta genom att de ämnen som projekten behandlar har en stor spridning och handlar om 
allt från energi till kommunikation, se bilaga. 

REKORdÅRET 2013 
Målet för 2013 var att minst 160 projekt skulle genomföras i hela Västra Götaland. Resultatet blev att 170 projekt genomfördes, se 
fig. 2 och 3. Övriga mål var att 122 unika företag och 330 unika studenter skulle delta i Miljöbrons projekt. Dessa mål uppnåddes 
med bravur då 130 unika företag och 357 unika studenter deltog i projekt. Nedan visas delmål och resultat för projektens geograf-
iska spridning. 
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FYRBODAL 29
SJUHÄRAD 35

GÖTEBORG 100
SKARABORG 6

ANTAL GENOMFÖRDA 
PROJEKT I RESPEKTIVE 
REGION
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EXJOBB UPPDRAG KURSPROJEKT TOTAL

TOTAlT ANTAl GENOMföRdA pROjEKT 
uNdER VERKSAMHETSÅRET

FyrBodaL 
29 projekt 
genomfördes i 
fyrbodal (mål 30).

sjUhÄrad
25 projekt 
genomfördes 
i Sjuhärad (mål 35).

skaraBorG
6 projekt 
genomfördes 
i Skaraborg (mål 5).

2013
2012

GÖtEBorG 
100 projekt 
genomfördes i 
Göteborgsregionen 
(mål 100).

Figur 3 antal genomförda projekt i respektive region

Figur 2 totalt antal genomförda 
projekt under verksamhetsåret
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STUDENTER MED bRED 
KOMPETENS
2013 ökade studentantalet med 25 % jämfört med 2012. Målet för 2013 var att 330 unika studenter skulle delta i projekt via 
Miljöbron. Resultatet blev 357 unika studenter. Detta visar på att Miljöbrons koncept är uppskattat bland studenterna. Studenterna kom från 
hela Västra Götaland och representerar många olika utbildningar.

Vid rekrytering av studenter utgår Miljöbron endast från kompetens, vilket främjar möjligheterna till arbetslivserfarenhet oavsett 
kön och härkomst. Under 2013 var 53 % av de engagerade studenterna kvinnor och 47 % män. Verksamhetsåret 2013 deltog 32 
utbytesstudenter i Miljöbrons projekt. företagens frågeställningar är avgörande för vilka studenter Miljöbron rekryterar. I och med 
att frågeställningarna blir allt bredare ökar även bredden på studenterna. Studenter från fler utbildningar får därmed möjlighet att 
göra projekt och bidra med sin specifika kompetens. För mer information om studenternas utbildning se bilaga.

Av de 357 unika studenterna som genomförde projekt under året gjorde 25 studenter två eller fler projekt. Studenterna som deltog 
i projekt kom främst från lärosäten i Västra Götaland och 74 % av dessa deltog i kursprojekt. Dessutom kom åtta studenter från 
andra högskolor i landet, se fig. 4 och 5. För mer information och utförligare statistik, se bilaga. 13 % av de unika studenterna valde 
att göra fler än ett projekt via Miljöbron 2013.

cHAlMERS

39 unika studenter från chalmers gjorde projekt via 
Miljöbron 2013 (mål 60). Tyvärr uppnåddes inte målet men 
stora informationsinsatser gentemot studenter, lärare och 
programansvariga förväntas ha effekt kommande år. på chal-
mers har Miljöbron genomfört kurssamarbeten i kurserna 
Kvalitet och miljöledning samt design och produktutveck-
ling för uthållig utveckling. Många av de studenter som delt-
agit i projekt läser utbildningarna Maskiningenjör (kandidat) 
eller Industrial ecology (master). 

GöTEbORGS uNIVERSITET

164 unika studenter från Göteborgs universitet gjorde 
projekt via Miljöbron (mål 160). Göteborgs universitet har 
den största andelen studenter som gör projekt via Miljöbron, 
tack vare de många kurssamarbetena med universitetet. 
under 2013 har Miljöbron haft samarbete med kurserna 
Environmental management systems, Miljövetenskaplig prak-
tik, Miljöpsykologi och Sustainable marketing management. 
Studenterna på Göteborgs universitet kom främst från 
utbildningarna Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 
samt Miljövetenskapligt program med naturvetenskaplig in-
riktning. 

HöGSKOlAN I bORÅS

52 unika studenter från Högskolan i borås gjorde projekt via 
Miljöbron 2013 (mål 50). detta innebär en tredubbling av student-
antalet jämfört med 2012. Anledningen till den stora ökningen är 
framförallt nya kurssamarbeten i kursen praktik för energiingen-
jörer samt ett närmare samarbete i kurserna livscykelanalys och 
Kvalitet- och ledningssystem. Studenterna kom främst från utbild-
ningarna Energiingenjör och Industriell ekonomi. under 2013 har 
Miljöbron även föreläst om livscykelanalys för ca 80 textilingenjörer.

HöGSKOlAN VäST

93 unika studenter från Högskolan Väst gjorde projekt via Mil-
jöbron 2013 (mål 40). detta innebär att målet överträffades med 
mer än det dubbla. Under 2013 har 90 % av studenterna från Hög-
skolan Väst deltagit i något av kurssamarbetena Webbproduktion, 
digitala media eller produktutveckling. 25 av de 93 unika student-
erna läser kandidatprogrammet digitala Media.

10 MIljöbRON ÅRSRAppORT 2013
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Figur 5 studenternas fördelning utifrån lärosäteFigur 4 studenternas fördelning med avseende 
på projekttyp
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EXjoBB                                    10%
kUrsProjEkt                         74%

UPPdraG                                16%
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chaLMErs                               39
GÖtEBorGs UnIvErIstEt  164
hÖGskoLan I BorÅs            54
hÖGskoLan skÖvdE              1
hÖGskoLan vÄst                  93
ÖvrIGa                                      8

toP 5 MastEr

MASTeR of ScieNce iN MARkeTiNG AND 
coMSuMpTioN

eNViRoNMeNTAL ScieNce

SuSTANiAbLe eNGiNeeRiNG - 
ReSouRe  RecoVeRy

MiLjÖ- och hÄLSoSkyDD

iNDuSTRiAL ecoLoGy

toP 5 kandIdat

SAMhÄLLSVeTeNSkApLiGT 
MiLjÖVeTARpRoGRAM

eNeRGiiNGeNjÖR

MiLjÖVeTeNSkAp MeD iNRikTNiNG 
NATuRVeTeNSkAp

DiGiTALA MeDiA

MASkiNiNGeNjÖR (hi)

STUDENTERNAS UTVÄRDERING
VERKlIGHETSbASERAdE MOMENT uNdER uTbIldNINGEN 
- SÅ TYcKER STudENTERNA

Samtliga studenter som genomför projekt via Miljöbron har möjlighet att lämna synpunkter på projektet efter att det avslu-
tats. Glädjande är att 94 % av studenterna som genomfört projekt under 2013 tycker att projektet som helhet varit bra eller mycket bra. 

NöjdA STudENTER
Efter att ett projekt har avslutats är det viktigt för Miljöbron att få in utvärderingar med studenternas åsikter och tankar. detta 
för att Miljöbron på ett bra sätt ska kunna utvecklas och förbättras. Under 2013 uppnåddes målet på 80 % svarsfrekvens med god 
marginal (97 %). Av besvarade utvärderingar visade 94 % att studenterna ansåg att projektet som helhet varit bra eller mycket bra 
(mål 90 %), se fig. 6. Därmed har både det kvantitativa och det kvalitativa målet uppnåtts. Den höga svarsfrekvensen gör också att 
resultaten är mycket tillförlitliga. 

MIljöbRON SKApAR TRYGGHET
Studenterna upplever att kontakten med Miljöbron fungerat mycket bra och studenterna uppskattar att Miljöbrons medarbetare 
håller en kontinuerlig kontakt med dem och finns tillgängliga som hjälp och stöd under hela projektgenomförandet. Detta skapar 
en trygghet för studenten och stärker studenten i sin kontakt med företaget. utvärderingarna visar att detta är en vinnande metod 
då 89 % av studenterna tycker att kontakten med företaget fungerade bra eller mycket bra, se fig. 7. Studenterna ansåg även att de 
fått tillräckligt med information inför projekten och därmed var bra förberedda. 

MIljöbRON ÅRSRAppORT 2013
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uppfYllER STudENTERNAS öNSKAN
Näst intill alla studenter anser att de har lärt sig något av projektet (98 %) och att de kommer ha nytta av att ha genomfört projek-
tet i framtiden (97 %), se fig. 8 och 9. Detta leder till att studenterna får med sig värdefull kompentens till sina framtida arbetsplatser. 
Många studenter efterfrågar fler verklighetsbaserade moment i sin utbildning och här fyller Miljöbron en viktig roll som förmedlare 
av denna typ av projekt. 98 % av studenterna som deltagit i kursprojekt tycker att det är bra eller mycket bra med verklighetsbase-
rade moment i kurser, vilket visar att Miljöbrons roll i kurssamarbeten är uppskattad och viktig.

fler än hälften av de studenter som gjort projekt via Miljöbron anger i utvärderingen att projektet kommer att leda till något 
efter avslut (58 %). Ett gott exempel är Markus Alinder som under våren deltog i kursen Miljövetenskaplig praktik vid Göteborgs 
universitet. Han gjorde sin praktik på Ekosofia, där han sedan fått anställning. ”Praktiken var min första riktiga arbetslivserfarenhet 
inom miljöområdet. Jag fick gott om nya lärdomar, men det har också stärkt mitt självförtroende i den kunskapen jag redan hade”. 

BRA 47%       MYCKET BRA 47%
DÅLIGT 5%   MYCKET DÅLIGT 1%

Figur 6. hur tycker du att projektet som 
helhet har varit?

Figur 7. hur fungerade kontakten mellan 
dig och företaget?

BRA 34%       MYCKET BRA 55%
DÅLIGT 9%   MYCKET DÅLIGT 2% 
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Figur 8 kommer du ha nytta av att ha 
genomfört detta projekt i framtiden?
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Figur 9 Lärde du dig något av projektet?
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OM föRETAGEN
föRETAGEN

Under 2013 har många företag och organisationer från flera olika branscher fått hjälp av studenter för att påbörja eller 
utveckla sitt arbete med miljö och hållbar utveckling. Som alltid ligger företagens konkreta behov till grund för projekten. 

ANTAl föRETAG öKAR
Målet för 2013 var att minst 122 företag skulle få hjälp av Miljöbron med sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Resultatet blev att 130 
företag i Västra Götaland deltog i olika projekt. 24 företag återkom och fick hjälp med mer än ett projekt. Nedan redovisas delmål 
och resultat över företagens geografiska spridning.

föRETAGENS bEHOV I fOKuS
unikt för Miljöbron är att det alltid är företagens konkreta behov som ligger till grund för samtliga av 
Miljöbrons projekt. detta gör att resultatet blir direkt användbara och medför stor nytta i företagens 
fortsatta arbete mot en hållbar utveckling. 2013 har antalet unika företag ökat jämfört med föregående 
år. detta är ett bevis på hög kvalitet och att Miljöbrons koncept sprider sig. I 16 år har Miljöbron 
framgångsrikt hjälpt företag i Västra Götaland med sitt hållbarhetsarbete, se fig. 10. Med denna erfar-
enhet kan Miljöbron erbjuda bra stöd och hjälp till företagen inom alla branscher. Årets resultat visar 
att företag inom fler branscher väljer att anlita Miljöbron. För mer information om branschfördelning 
se fig. 11

Miljöbrons huvudsakliga målgrupp är små- och medelstora företag (upp till 249 anställda). det är 
därför roligt att det är just dessa företag som vänder sig till Miljöbron för att få hjälp med miljö- och hållbarhetsarbetet. Av de 
företag som fick hjälp under verksamhetsåret hörde 77 % till denna målgrupp, se fig. 12. Statistiken visar också tydligt att det är de 
minsta företagen (1-50 anställda) som i allra störst utsträckning vänder sig till Miljöbron.

FyrBodaL 
25 unika företag 
fick hjälp i Fyrbodal 
(mål 27)

sjUhÄrad
26 unika företag
fick hjälp i Sjuhärad 
(mål 25)

skaraBorG
5 unika företag
fick hjälp i Skaraborg 
(mål 5)

GÖtEBorG 
74 unika företag  
fick hjälp i 
Göteborgsregionen 
(mål 65)

GÖTEBORG 57%      SJUHÄRAD 20%
FYRBODAL 19%   SKARABORG 4%

Figur 10 Företagens geografisk 
fördelning

Figur 12 antal anställda på företagen
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Figur 11 Företagens branschfördelning
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SAMARbETE MEllAN NäRINGSlIV OcH AKAdEMI 
- SÅ TYcKER föRETAGEN

De utvärderingar som företagarna besvarar efter ett avslutat projekt visar att näst intill alla företag är positiva till att samarbeta med

Miljöbron. De är mycket positiva till att samarbeta med studenter och lärosätena för att utvecklas mot ett hållbart företagande. 

NöjdA föRETAGARE 
Under 2013 var det hela 97 % av alla företag som besvarade Miljöbrons utvärdering som var nöjda eller mycket nöjda med projek-
ten som helhet se fig.13. För att säkerställa Miljöbrons goda kvalitet och rykte finns det interna målet på 90 % nöjda företag vilket 
överträffats även 2013. Ett resultat som dessutom är mycket tillförlitligt eftersom svarsfrekvensen ligger på 74 %. Målet på mål 80 
% nåddes inte ändå är svaren tillförlitliga då svarsfrekvensen är (så pass) hög.  

Eftersom en så stor andel av företagen är nöjda med projekten som genomförts visar det att Miljöbron lyckats med att förbereda 
studenterna inför projekten och att studenterna gjort ett bra jobb under projektets gång. det visar också att Miljöbrons rekryter-
ingsprocess varit framgångsrik och att rätt studenter har rekryterats till projekten. 

SÅ TycKER föRETAGEN

det positiva samarbetet med studenter har medfört att företagen har en positiv bild av högskolans förmåga att samarbeta med 
näringslivet, se fig. 14. Av företagen svarade hela 98 % att kontakten och samarbetet med studenterna fungerade bra eller mycket 
bra. Studenterna ska alltid avsluta projekten med att lämna in en skriftlig rapport och hålla en muntlig presentation på företaget. 
Majoriteten av företagen tyckte att denna rapport och presentation var bra och givande.

ANVäNdbARA RESulTAT
den största faktorn som företagarna kan se direkt efter projektets avslut är att de sparar tid internt samt resurser. utvärderingarna 
visar även att en liten del av företagen redan vid projektets slut ser möjligheten att få nya kunder som ett resultat av projektet. 
56 % av företagen anser att projektet med Miljöbron har haft stor betydelse för att de skulle påbörja eller utveckla sitt miljö- och 
hållbarhetsarbete, se fig. 15. Detta är en högre siffra än tidigare år. 

detta visar att Miljöbrons syfte uppfylls: Att hjälpa små till medelstora företag, att utveckla sitt miljöarbete. företagens positiva 
intryck av arbetet med Miljöbron gör att företagen återkommer samt att de gärna rekommenderar andra företag att vända sig till 
Miljöbron.

BRA 49%       MYCKET BRA 48%
DÅLIGT 2%   MYCKET DÅLIGT 1%

Figur 13 Företagens åsikt om 
resultatet av projekten

POSITIVT 50%   MYCKET POSITIVT 47%
NEGATIVT 3%   MYCKET NEGATIVT 0%

Figur 14 hur projekten påverkat 
företagens syn på högskolans 
förmåga att samarbeta med 
näringslivet

Figur 15 Projektens betydelse 
för företagens påbörjan eller 
utveckling av miljöarbetet

STOR BETYDELSE 42%       
MYCKET STOR BETYDELSE 14%
LITEN BETYDELSE 32%   
INGEN BETYDELSE 12%

MIljöbRON ÅRSRAppORT 2013



15MIljöbRON ÅRSRAppORT 2013

GODA EXEMPEL

MIljödIplOMERING AV uddEVAllA plÅT OcH SVETS

Ibland parar Miljöbron ihop två studenter som kompletterar varandras kunskaper för att utföra ett projekt. Ett exempel 
på detta är jessika Eriksson som var student på Göteborgs universitet och Glenn Kivistö som läste på chalmers Tekniska Högskola.

under året 2013 utfördes ett av Miljöbrons korta uppdrag på företaget uddevalla plåt och Svets som sedan starten 1970 hjälpt 
sina kunder med nytillverkningar eller reparationer av maskiner.  jessika och Glenn tog på sig att hjälpa företaget med att bli mil-
jödiplomerade. Studenternas insats gjorde att företaget nu har kunnat arbeta vidare för att ansöka om en miljödiplomering. Anki 
Engelin på uddevalla plåt och Svets är väldigt nöjd med studenternas arbete och tycker att studenterna har gett dem ett bra un-
derlag för att fortsätta utveckla sitt miljöarbete. Anki berättar:

”jag är jättenöjd med jessika och Glenn! de är noggranna och lätta att samarbeta med. de har varit lyhörda för vad vi behöver hjälp 
med och har gett oss bra feedback. Vi har haft ett gott samarbete ihop. Högsta betyg!”
 
projektet har bidragit till att jessika och Glenn har fått större insyn i hur ett litet företag fungerar och även hur ett miljöarbete kan 
utvecklas. ”jag lärde mig mer om praktiskt miljöarbete på ett företag” säger Glenn.  Studenterna tror att uppdraget kommer att 
öka deras konkurrenskraftighet på arbetsmarknaden vid arbeten med miljöledningssystem. den 18 mars 2013 blev uddevalla plåt 
och Svets Miljödiplomerade. 

lIVScYKElANAlYS pÅ bETONGbjälKlAG föR KYNNINGSRud 
pREfAb Ab

under våren 2013 deltog utbytesstudenterna Madumita Sadagopan, Nelly Khmilkovska och Samaneh fazelinejad i kur-
sprojektet Livscykelanalys (LCA) på Högskolan i Borås. De fick komma till Uddevalla och göra en LCA på ett betongbjälklag hos 
företaget Kynningsrud prefab Ab. Kynningsrud prefab Ab är en komplett stomentreprenör och tillverkar betongelement som utgör 
stommen för mängder av olika typer av byggnader. Studenternas projekt var mycket uppskattat hos företaget.

”The students had very little time but managed to make a very good job that resulted in something we can use in different areas of 
the company. We think they did a great job!” lena larsson Miljö- och arbetsmiljösamordnare, Kynnningsrud prefab Ab.

företaget berättar vidare att studenterna var väl förberedda och presenterade sitt arbete på ett professionellt sätt. ”Vi kommer att 
kunna använda elevernas konstaterande i vår marknadsföring. det är också en sporre för att utveckla miljöarbetet i produktionen.”

Studenterna var mycket nöjda med projektet och var tacksamma för möjligheten att göra ett verklighetsbaserat projekt. “I am 
very happy with the project I have chosen. It was well-structured and I have achieved good results together with my team” säger 
Nelly Khmilkovska.

de ser även möjligheten att projektet kan bidra till något mer i framtiden. Madumita beskriver detta som ” The project was very 
useful and it will be very good for our future career.” Studenterna beskriver även hur projektet gett dem mer kunskaper om 
företagets bransch och hur man kan arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor i denna bransch.

MIljöbRON ÅRSRAppORT 2013
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DE ANSTÄLLDA HAR ORDET
Nu blIcKAR VI fRAMÅT

Vi vill börja med att tacka alla som varit delaktiga i vår verksamhet under 2013. Alla ni studenter som gjort olika former av 
projekt och även alla företag som vi hjälpt under året. Under 2013 hjälpte vi fler företag än någonsin tidigare och fler studenter 
än på länge vilket vi är mycket glada för! Vi vill även rikta ett sort tack till våra partners för att ni stödjer oss, så att vi kan bygga 
en stabil och trygg länk mellan näringslivet och akademin. 
2013 var ett händelserikt år för Miljöbron. peter Gaestadius lämnade ordförandeposten efter nio år och vi välkomnade david 
backelin som ny ordförande. även några nya styrelsemedlemmar blev invalda och andra avtackades. Hösten blev startskottet för 
vår ex-jobbskampanj X-Race som ska bygga en starkare grund för studenterna som skriver sina examensarbeten via oss, men 
också en möjlighet för företagen att ta del av den intressanta forskningen som ex-jobben resulterar i. 
Vi lämnar således 2013 för att gå in i 2014 med många nya lärdomar och idéer. Vi satsar stenhårt på att fler företag ska få hjälp 
att utveckla sitt hållbarhetsarbete med fler studenter som gör projekt. X-Race 13/14 fortsätter sin framgångssaga och vi planerar 
redan för en sprakande avslutningsfest där vinnaren ska koras. Nya kurssamarbeten ska inledas och nya broar ska byggas. Vi vet 
att 2014 kommer bli ett bra år!

Tack 2013 och välkommen 2014!

Miljöbron genom Helena Callstam, Malin Eriksson, Linda Gustavsson, Sandra Johansson, Anna Jonson Sahlberg och Maria Rydberg
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bILAGA

uppDRAG

kuRSpRojekT

eXjobb

pRojekT

-ANSTÄLLNiNGAR

ÖVRiGT

ToTALT pRojekT

ANTAL STuDeNTeR

ANTAL fÖReTAG

1997  1997
1998   

1998
1999   

1999
2000   

2000
2001 

2001
2002   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6

6

13

7

11

2

3

16

10

11

34

3

4

2

43

24

24

5

2

2

7

11

3

25

2

7

4

1

39

46

18

22

54

27

13

8

122

257

90

2002
2003   

2003
2004   

2004
2005   

26

16

7

4

1

54

43

23

30

15

14

19

4

82

132

60

42

39

17

7

10

115

230

89

35

51

21

5

4

115

254

82

33

58

36

10

4

141

295

94

40

77

41

15

8

181

378

122

34

63

46

5

12

160

354

113

29

65

47

6

10

157

293

115

31

61

56

1

2

151

292

112

40

67

49

1

157

276

113

35

105

30

3

4

177

360

132

MIljöbRONS uTVEcKlING SEdAN START

AVFALL/åTERVINNING

bIOlOGI

DATA/IT

EKONOMI

ENERGI

INFoRMATIoN/KoMMUNIKATIoN

juRIdIK

KEMI

MIljölEdNING

pROduKTuTVEcKlING

SAMHällSplANERING

SAMHällSVETENSKAp

TRANSPoRT/LoGISTIK

öVRIGT

lcA

Uppdrag Kursprojekt Ex-jobb Totalt

1        7               4     12
         2                          2
         8                          8
1                2       3
2       26               4     32

18        16      4      38
2                           2
1                1       2

7       27                5         39

1        2               4          7

        4                3          7

         1                         1
1        3               2          6

1        4               1          6
         5                          5

35       105     30        170

pROjEKTENS föRdElNING äMNESVISSTART

KURSPROjEKT

chalmers

design och produktutveckling 
för uthållig utveckling

Kvalitets- och miljöledning

Göteborgs universitet

Miljövetenskap i praktiken

Miljöpsykologi

Miljöledningssystem

praktik för miljö och hälsoskydd

Sustainable marketing management

högskolan i Borås

Industriprojekt för energiingenjörer

Kvalitet och ledningssystem

life cycle assessment

högskolan väst

digitala media

produktutveckling

Webbproduktion

1
3

20
7
17
4
4

24
4
5

5
3
8

KuRSNAMN OcH ANTAl 
pROjEKT SOM GENOM-
föRdES I RESpEKTIVE KuRS 
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1        7               4     12
         2                          2
         8                          8
1                2       3
2       26               4     32

18        16      4      38
2                           2
1                1       2

7       27                5         39

1        2               4          7

        4                3          7

         1                         1
1        3               2          6

1        4               1          6
         5                          5

35       105     30        170

chALMeRS

GÖTeboRGS uNiVeRSiTeT

hÖGSkoLAN i boRåS

hÖGSkoLAN SkÖVDe

hÖGSkoLAN VÄST

ÖVRiGA
ToTAL

 fyrbodal        Göteborg              Sjuhärad        Skaraborg       Total

 2               31                    5                               38
36              127                   15                 8                    186  
10               14                   27                 5                     56
 1                                       1
48                36                    8                                92
 1                4                    4                                9
98                212          59                13            382

HäR GENOMföRdE STudENTERNA pROjEKTEN

MASTER

bIOTEcHNOlOGY

dESIGN fOR SuSTAINAblE dEVElOpMENT

EcOTOXIcOlOGY

ENVIRONMENTAl MEASuREMENTS 

ANd ASSESSMENTS

ENVIRONMENTAl ScIENcE

GEO ANd WATER ENGINEERING

GEOVETENSKAp

GlObAl STudIES

INduSTRIAl EcOlOGY

INduSTRIEll EKONOMI

INNOVATIVE ANd SuSTAINAblE 

cHEMIcAl ENGINEERING

INTERNATIONAl AdMINISTRATION ANd 

GlObAl GOVERNANcE

NATIONAlEKONOMI

MASTER Of ScIENcE IN MARKETING ANd 
cOMSuMpTION

MATERIAlS ENGINEERING

MIljö- OcH HälSOSKYdd

STATSVETENSKAp

SuSTAINAblE ENERGY SYSTEMS

SuSTANIAblE ENGINEERING - 
RESOuRcE REcOVERY

uRbAN STudIES

TOTALT

1
1
3
1
17
1
1
1
4
1
1

1
2
19
1
11
1
3
13
1

84

AffäRSuTVEcKlING bYGG 

bIOlOGI

bISTÅNdSINGENjöR

bYGGINGENjöR 

dESIGNINGENjöR 

dIGITAlA MEdIA

EKONOMpROGRAM

ENERGIINGENjöR

GEOGRAfI

GlObAlA STudIER

HÅllbAR TuRISMuTVEcKlING

INduSTRIEll EKONOMI 

INTERNATIONEll AffäRSINGENjöR

juRISTpROGRAMMET

KEMITEKNIK

MASKININGENjöR 

MIljö OcH uTVEcKlING

MIljöVETENSKAp MEd INRIKTNING
NATuRVETENSKAp

NATURVåRDSBIoLoGI/RANGER

SAMHällSVETENSKAplIGT 
MIljöVETARpROGRAM

TEXTIlINGENjöRSpROGRAMMET

dESIGNINGENjöR
 

TOTALT

1
2
1
3
2
25
1
27
3
3
2
9
1
2
1
23
1
27
1
56
3
1

195

STudENTERNAS uTbIldNING
(tVå tABELLER, En föR MAStER oCH En föR kAnDiDAt)

under året har även 78 studenter som läser fristående kurser deltagit i projekt. Av dessa är 59 stycken studenter som 
läser kurs i webproduktion på Högskolan Väst.

KANDIDAT



STudENT TIMMAR
Så här många timmar har studenter totalt lagt ner på projekt 

via Miljöbron under 2013. 
Tillsammans gör det en stor skillnad för företagen i 

Västra Götaland!

71 160 TiMMAR 

VIlKET MOTSVARAR

        8 895      ARbETSdAGAR
        1779      ARbETSVEcKOR
        2 965      dAGAR
          424      VEcKOR
              8      ÅR

37 PERSONER SOM jObbAR 
HELTID UNDER 1 ÅR

fyRboDAL    |    GÖTeboRG    |    SjuhÄRAD    |    SkARAboRG
www.MiLjobRoN.Se


