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FRAMÅTANDA
När jag tillträdde som ordförande för Miljöbron 
i april 2015 visste jag att något nytt var på gång. 
Bland både styrelsemedlemmar och personal 
bubblade tankar och idéer kring utveckling och 
förädling av verksamheten. Med glädje har jag 
fått fånga upp detta och leda vårt utvecklings-
arbete framåt, och i allt inser jag hur viktigt  
Miljöbrons arbete är.

I World economic forum presenterades en riskana-
lys över de faktorer som mest hotade stabiliteten  
i världen. Där kom klimatförändringen högst på 
listan. I samband med klimatförhandlingarna i Paris  
i december 2015 presenterade ledare från 20 länder 
ett initiativ – ”Mission innovation” – där syftet är 
att möta klimathoten genom att snabba på om-
ställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle.  
I Sverige har vi arbetat långsiktigt med att ställa 
om, men det krävs många nya innovationer och 
beteende förändringar för att få rätsida på miljö-
hoten. 

Miljöbron är en pusselbit i lösningen där ny-
tänkande studenter överför kunskap till hungriga 

företag som vill hänga med framåt. En viktig del av 
utvecklingen uppnås genom att hålla sig uppdaterad 
med studenters synsätt och kompetens och därmed 
förstå vad det är som gör en verksamhet attraktiv. 
Genom Miljöbron skapas förutsättningar för ett 
mer hållbart näringsliv i vår region, där studenter får 
värdefulla kontakter och praktisk erfarenhet. 

Just nu ser jag fram emot att tillsammans arbeta 
vidare med att utveckla verksamheten till ett ännu 
starkare koncept som tar fäste i det vi är bäst på, 
att samverka med våra duktiga studenter inom hög-
skolorna/universiteten och det lokala näringslivet. 

 

Lillemor Lindberg 
Ordförande Miljöbron

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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OM MILJÖBRON

OM MILJÖBRON

Organisation

När Miljöbron startades 1997 var det som 
ett pilotprojekt. Man hade identifierat ett 
glapp mellan studenternas utbildningar och 
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 hjälpa turister och besökare 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 Miljö-
bron startade 1997 på initiativ av Teknikbrostiftelsen, 
Svenska Arbetsgivareföreningen, Aspen Petroleum 
AB, Ecoplan AB samt Göteborgs universitet. Året 
efter, 1998, övergick Miljöbron till att bli den ideella 
förening vi är i dag.

Fortfarande lika aktuellt
Genom att koppla ihop studenter med företag  

i 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.

I dag är det i många branscher otänkbart att inte 
ta hänsyn till miljö- och hållbarhetsaspekter.  
Konsumenter och användare ställer högre krav 
samtidigt som många företag har insett ett behov 
av omställning mot en mer hållbar affärsmodell. 
Dessa aspekter har även integrerats och blivit en 
allt viktigare del i fler utbildningar. Det innebär att 
Miljöbrons funktion är högst aktuell och att allt fler 
verksamheter och studenter inom olika fält har 
intresse för miljö- och hållbarhetsrelaterade projekt. 

Här finns vi
Miljöbron är verksamma i hela Västra Götaland, med 
huvudkontor i Göteborg och lokalkontor i Fyrbodal 
och Sjuhärad. I Skåne finns en systerförening – Miljö-
bron Skåne. Föreningarna utbyter erfarenheter med 
varandra genom termins visa träffar.

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 Miljöbrons riktlinjer. Operativt sköts 

verksamheten av verksamhetsledare med övergripande 

ansvar, samt regionansvariga för delregionerna Göteborg, 

Fyrbodal och Sjuhärad. Verksamhet i Skaraborg bedrivs 

även i begränsad form. 

   Eftersom Miljöbron inte är vinstdrivande är föreningen 

beroende av extern finansiering och drivs av regionala, 

kommunala och privata medel. Studenterna som utför 

projekten och företagen som tar emot dem är kärnan i 

verksamheten.

Styrelseordförande: 
Lillemor Lindberg , Innovatum
Ledamöter:
Karin Adolfsson, Chalmers tekniska högskola

Martin Ahrin-Larsson, student, Göteborgs universitet

Annika Axelsson, DEM Collective

Johanna Bjarsch Fohlin, student,  

Chalmers tekniska högskola

Staffan Bolminger, Älvstranden Utveckling AB

Mattias Dahl, Where is my pony

Ann-Charlotte Höijer, Proteko

Fanny Lindh, student, Chalmers tekniska högskola

Anna Nyström Claesson, Chalmers tekniska högskola

Anders Sandoff, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Styrelse
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Anna Jonson Sahlberg  
Verksamhetsledare 
Regionansvarig Fyrbodal

Maria Rydberg  
Verksamhetsledare 
Regionansvarig Göteborg (jan –feb)

Lisa Andersson  
Regionansvarig Göteborg

Christin Carlsson  
Regionansvarig Göteborg

Helena Callstam  
Regionansvarig Göteborg (sept – dec)

Sandra Johansson  
Regionansvarig Sjuhärad 

Martin Solberg 
Kommunikatör (feb – juni)

OM MILJÖBRON

Personal

FIGUR 1 Miljöbrons utveckling genom åren
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETS BERÄTTELSE
Ett nytt rekordår summeras. Inget tidigare år 
har Miljöbron förmedlat så många projekt till 
så många företag och studenter. Efterfrågan på 
Miljöbrons erbjudande är större än någonsin 
då hållbarhetsfrågor numera genomsyrar hela 
samhällsdebatten. För oss har det bland annat 
inneburit nya kurssamarbeten. 

Vikten av kommunikation
För att hålla oss aktuella i vårt erbjudande till 
studenter och företag är kommunikation med våra 
målgrupper av största vikt.  Under våren 2015 pro-
jektanställdes en kommunikatör som bland annat 
arbetade med att öka vår närvaro och bli effekti-
vare i sociala medier. Vi har implementerat den nya 
grafiska profilen och tagit hjälp av en fotograf för 
att få egna bilder som kommunicerar verksamheten. 
Resultatet är ett renare, tydligare uttryck som bätt-
re signalerar vad Miljöbron är och står för. 

De som får vårt nyhetsbrev har fått ta del av en 
intervjuserie där vi lyfter goda exempel. Dessa åter-
finns också på vår hemsida och arbetet med att fylla 
på med fler pågår löpande.

Vi lägger mycket tid på att träffa företag och  
studenter i olika sammanhang, exempelvis på 
arbetsmarknadsdagar, näringslivsträffar, personliga 
besök och samtal. Det leder i sin tur till relevanta 
och spännande projekt.

Eftertraktade kurssamarbeten
För varje år som går blir trenden tydligare: Miljö- 
och hållbarhetsfrågor berör hela samhället och vi 
behöver samarbeta för att dessa frågor ska kunna 
lösas. Det speglas tydligt på högskolor och univer-
sitet där miljö och hållbar utveckling tidigare var 
ämnen reserverade för specifika utbildningar, medan 
de nu är integrerade i så gott som varje kurs. 

Miljöbrons erbjudande om att slussa in skarpa 
case till kurser i samarbete med läraren är unikt 
och hett eftertraktat. På så sätt skapas en bra sam-
verkan med näringslivet. Nya kurssamarbeten under 
2015 är ”Sustainable management” på Handelshög-
skolan vid Göteborgs universitet som ger större 
verksamheter en möjlighet att få sitt hållbarhets-
arbete analyserat på organisationsnivå samt 
”Sustain able logistics” på Chalmers där studenterna 
sätter tänderna i logistikflöden.

Bättre rustade för arbetslivet
Under hösten gjorde miljövetarstudenten Nicole 
Pajovic praktik på Miljöbron. Hennes praktikupp-
gifter handlade bland annat om att undersöka vilka 
effekter Miljöbrons verksamhet får för studenter 
på längre sikt. Undersökningen visade att studen-
terna får med sig värdefulla kontakter och erfaren-
heter som gör dem bättre rustade för arbetslivet. 
Att de dessutom angav att de blivit säkrare och 

KVARTAL 1
• Martin Solberg anställs som 
kommunikatör.
• X-Race-seminarium i pro-
jektledning.
• Ställer ut på arbetsmark-
nadsdagarna STARK, HArm, 
CHARM och Sjölog.

KVARTAL 2
• Årsmöte i föreningen, 
Lillemor Lindberg väljs till ny 
ordförande.
• X-Race-seminarium om att 
marknadsföra sig själv.
• Konferens för verksam-
hetsutveckling på Slussens 
Pensionat, Orust.
• Avslutningsfest och prisut-
delning i X-Race.

KVARTAL 3
• X-Race 15/16 startar
• Helena Callstam kommer 
tillbaka från sin föräldra-
ledighet.
• Miljövetarstudenten 
Nicole Pajovic inleder en 
åtta veckors praktikperiod på 
Miljöbron.
 • Verksamhetsträff med 
Miljöbron Skåne.

KVARTAL 4
• Fotodag med vår fotograf 
Jesper Löfman.
• Medarrangör till student-
konferensen ”Student Sustai-
nability Summit” i Göteborg.
• Ställer ut på arbetsmark-
nadsdagarna I-dagen, VARM, 
KARM, Gadden och HV:s 
Hållbarhetsdag.
• Lussemingel på huvud-
kontoret.
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tryggare i sig själva ser vi som en bonus.
Effekter på kort sikt följer vi alltid upp då både 

studenter och uppdragsgivare ombeds fylla i Miljö-
brons utvärdering efter avslutat projekt. 2015 kom-
pletterades vår utvärdering med nya frågor, vilket 
innebär att vi inte kommer kunna jämföra exakta 
resultat med tidigare år. Däremot får vi genom de 
nya frågorna bättre input kring hur vi kan utveckla 
verksamheten för att hänga med i vad studenter 
och företag efterfrågar.

På Miljöbrons årsmöte förnyades Miljöbrons 
styrelse. Vi fick en ny ordförande, Lillemor Lind-
berg från Innovatum, och flera nya ledamöter med 
kompetenser vi saknat. Miljöbrons nya styrelse är 
synnerligen aktiv och engagerar sig i utvecklingen av 
verksamheten. Styrelsen har initierat ett utvecklings-

arbete som ska bidra till att Miljöbrons erbjudande 
blir ännu mer attraktivt och aktuellt. 

Detta arbete kommer att vidareutvecklas un-
der 2016 och målet är att Miljöbron ska vara den 
självklara aktören i samhället när det handlar om 
samverkan mellan akademi och näringsliv i hållbar-
hetsfrågor. 

X-Race 14/15
Återigen har Miljöbron genomfört exjobbskam-
panjen X-Race och korat en vinnare. Förutom en 
uppsatstävling erbjuder vi genom X-Race de studen-
ter som skriver exjobb ett utbildningspaket samt 
möjligheter till nätverkande; allt för att förse dem 
med nyttiga verktyg inför det väntande arbetslivet. 
Läs mer om X-Race på sidan 9. 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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SAMVERKANSPROJEKT

PROJEKTREKORD 2015

2015 har Miljöbron haft fler projekt, företag och 
studenter än någonsin tidigare. Projekten har 
haft en stor ämnesbredd och bidragit till hållbar 
utveckling för hela Västra Götaland. 

Miljöbrons projekt
Samverkansprojekten syftar till att skapa en hållbar 
samhällsutveckling i hela regionen med kunskapsför-
sörjning och erfarenhetsutbyte för både företag och 
studenter. Projekten förmedlas i tre format: 
•  Uppdrag är korta uppgifter där studenter job-

bar två och två under 10 – 20 timmar. Uppdragen 
utför studenterna ideellt på fritiden, parallellt med 
sina studier. 

•  Kursprojekt förmedlas inom ramen för kurser 
på högskola och universitet. Oftast arbetar stu-
denterna i grupper om 3 – 5 studenter under 2 – 4 
veckors tid. En del kursprojekt är praktikplatser, 
som förmedlas via hemsidan till studenter som 
läser en praktikkurs. Praktikperioden varierar, 
vanligtvis är den cirka 8 veckor lång. 

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

Rekord på rekord
2015 har vi slagit nytt rekord i antalet projekt ge-
nom alla tider. Målet för 2015 var 160 samverkans-
projekt och resultatet blev 186 stycken. Det vill säga 
16 procent mer än målet. I tre av fyra delregioner 
har projekt antalet överskridit målet vilket vittnar 

om ett starkt intresse för samverkan, se figur 2. Ser 
man till antalet verksamheter som deltar så är det 
52 stycken som återkommer i fler än ett projekt.  

Statistiken visar att andelen ideella uppdrag ökat. 
Fler studenter är beredda att lägga ideell tid för att 
få nya erfarenheter och kontakter. Största delen 
av projekten Miljöbron förmedlar är inom ramen 
för högskolekurser, 102 av de 186 projekten var 
kursprojekt. Se figur 3 för fördelning mellan projekt. 
Vi samarbetar i dagsläget med kurser på Göteborgs 
universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan  
i Borås och Högskolan Väst. Läs mer om samarbete-
na på sidan 12 – Studenter. 

Skarpa projekt
Alla projekt Miljöbron förmedlar har en koppling till 
hållbar utveckling och baseras på en verksamhets 
konkreta behov eller problem. Det bidrar till en 
stor ämnesbredd där studenter med olika kompe-
tens efterfrågas. De populära kursprojekten innebär 
en chans för företag att inom ramen för en kurs på 
högskola eller universitet få en analys genomförd av 
en grupp studenter. 

Studenterna applicerar sina teoretiska kunska-
per från kursen i fråga på verksamheten.  Vi ser att 
många företag väljer att ta hjälp inom miljölednings-
system, energi samt information/kommunikation, 
vilka toppar listan för året.  Andelen projekt inom 
information/kommunikation har dubblerats sedan 
förra året. Se bilaga för ämnesöversikt. 

FIGUR 3
Genomförda projekt under verksamhetsåret 
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FIGUR 2
Totalt genomförda projekt uppdelat på delregion

År 2014
År 2015
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Examenskampanjen X-Race 
genomfördes för andra gången 
med 52 deltagande studenter. 
X-Race startades för att ge 
studenter en bra plattform för 
sitt examensarbete och bättre 
möjligheter till nätverkande 
med näringslivet. I kampanjen 
ges möjlighet till fortbildning, 
kunskapsutbyte och chans att 
vinna pris för sitt examensar-
bete. 

Varför X-Race?
Många unga upplever svårigheter 
med att ta sig in på arbetsmarknaden 
och få kontakt med företag. Flerårig 
arbetslivserfarenhet efterfrågas och 
det är svårt att få chans att visa vad 
man går för. Genom kampanjen 
X-Race vill Miljöbron förbättra 
förutsättningarna för detta. En mer 
hållbar samhällsutveckling skapas 
genom att främja ett ökat kunskaps-
utbyte mellan studenter och företag. 

Av de 52 studenter som skrev ex-
amensarbete via Miljöbron skickade 
ungefär hälften in sina bidrag till 
tävlingen om det bästa examens-
arbetet. Utifrån dessa utsåg juryn tre 
vinnande bidrag baserat på uppsatta 
kriterier. 

Juryn, bestående av Jenny Järvelä, 
Andreas Englund och Torunn Ren-
hammar, hade ett svårt jobb med att 
utse de slutgiltiga vinnarna. Tredje-
platsen gick till Felica Tengdahl, 
ekoingenjör vid Mittuniversietet, 
med sin undersökning av förutsätt-
ningar för solceller på Högskolan 
Väst. När vi frågar henne vad hon 
lärt sig av projektet lyfter hon fram 
flera saker. 

– Vikten av kontakter. Att det 
självklara kanske inte är det bästa. 
Att planera. Att ta egna initiativ och 
vara mer framåt. Främst har jag 
fått bättre självförtroende genom 
att träffa företag, Miljöbron, andra 
kontaktpersoner och lyckats leverera 
ett lyckat projekt!

Minna Kristiansson, Chalmers, 
fick andra pris för sitt examens-
arbete på företaget Innomate där 
hon utvecklade deras app ”Trail-
advisor”. 

Vinnaren blev Daniel Karlsson 
med sitt arbete om optimering av 
vindkraftverk. Undersökningen 
resulterade i att Daniel skapade en 
ny modell för att utläsa ett vind-
kraftsverks prestation. Jämfört med 
liknande modeller ger Daniels ett 
bättre resultat med upp till 20 pro-
cent, något som kan vara till hjälp 
för hela vindkraftsbranschen. 

– Känslan är framför allt tillfreds-

ställelse. Man har lagt så mycket tid 
på arbetet och detta har blivit ett 
bevis på det man har gjort är bra. 
Min sambo är nog också framför allt 
nöjd över att allt med ex-jobbet är 
slut, skojar Daniel.

Uppskattade seminarier
En viktig del av kampanjen är den 
seminarieserie som studenterna 
erbjuds. Serien omfattar tre tillfäl-
len: projektledning med fokus på 
examensarbetesprocessen, pre-
sentationsteknik samt hur man på 
bästa sätt marknadsför sig själv på 
arbetsmarknaden. Målet är att ge 
studenterna bästa möjliga förut-
sättningar för att genomföra sina 
projekt. Seminarierna var mycket 
uppskattade av studenterna som 
både fick ny kunskap och chans att 
träffa andra i samma situation som 
dem själva, vilket de beskrivit som 
väldigt värdefullt. 

X-RACE 14/15:
Förnyelsebart i fokus

Jurymedlemmarna Jenny Järvelä och Andreas Englund med X-Race- 
vinnaren Daniel Karlsson på finalen i juni.

MILJÖBRON ÅRSBERÄTTELSE 2015
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UTVECKLANDE 
& UTMANANDE

Miljöbron för att få hjälp. Jag satt i Ale kommun men 
ledde projektet med hjälp av alla de fem kommunerna. 
Det var tydligt från början att jag hade relativt fria tyglar 
och uppmanades att vara kreativ och ta egna initiativ. 

Den första tiden var hektisk och det hände en mas-
sa spännande saker hela tiden. Jag fick följa med min 
handledare på diverse möten som rörde ämnen som jag 
fann intressanta, exempelvis trafik, miljö och planering. 
Jag arbetade på med projektet ganska självständigt och i 
den riktning jag valt. Detta gjordes genom möten med 
arbetsgruppen, omvärldsbevakning och samtal med 
andra som arbetat med cykelturism. Jag uppskattade att 
själv få påverka fokus eftersom jag då kunde rikta in mig 
på infrastrukturdelen som intresserade mig mest. 

Mitt tillvägagångsätt var på många sätt inte per-
fekt och jag kände mig ofta utmanad. Men detta gjorde 

På praktiken i Ale kommun fick Frida Leksell chansen att komplettera sina 
teoretiska kunskaper från Handelshögskolan Göteborg med praktisk erfarenhet. 

”Efter tre lärorika år på Handelshögskolan i 
Göteborg satt jag med en dubbel examen i knät, en i 
miljöplanering och en i kulturgeografi. Jag visste att 
jag inte ville läsa en master, inte direkt i alla fall, men 
jag kände mig för grön för att genast söka jobb. När 
en kompis tipsade om en praktikplats som hon trodde 
skulle passa mig som kulturgeograf och cykelintresserad 
bestämde jag mig för att söka. Ganska snabbt därefter 
fick jag komma på första intervju hos Miljöbron för att 
sedan få träffa arbetsgruppen som initierat projektet jag 
skulle få arbeta med. Efter vårt första möte var jag lite 
förvirrad över vad jag hade gett mig in på, men kände 
mig så pass intresserad att jag ville testa. I september 
började jag min praktik. 

Projektet syftade till att undersöka möjligheterna att 
utveckla cykelturism inom området för de fem kom-
muner som medverkade i projektet och hört av sig till 
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Frida Ramberg, Geografi, 
kandidatprogram vid Göteborgs 
universitet:
– Man kan mer än man 
tror. Jag upplever ofta i 
skolan att det inte känns 
som att man kan något, 
men nu fick man verkligen 
prova sina kunskaper. 

Louise Stridsberg, Högskolan 
Väst:
– Projektet i sig har lett till 
högre motivation att klara 
skolan och bli färdig då man 
ser vad man kommer ut till. 
Projektet har även bestått av 
att hålla egen kontakt med 
företaget som vi inte gjort 
tidigare, vilket har varit kul 
och kändes förtroendegivande. 

Andreas Lund, Maskiningenjör 
och Produktutveckling med 
design vid Högskolan Väst:
– Projektet gav en tydligare 
bild av produktutveckling 
inom ett relativt litet före-
tag. Detta är något som ofta 
saknas i kurser och kurslitte-
ratur inom ämnesområdet, 

då de metoder som lärs ut mestadels är anpassande 
för storföretag. 

Efter varje avslutat projekt besvarar både 
studenter och företag en utvärdering. Här 
berättar tre studenter om vad de tar med 
sig från sina projekt.

att jag lärde mig nya saker och att vara pragmatisk. Jag 
fick alltid stöttning i mitt arbete när jag behövde det, 
både från min handledare, arbetsgruppen och min avdel-
ning på kommunen. Jag känner att jag har utvecklats på 
ett helt annat sätt detta halvår än vad jag gjorde under 
mina studier. 

Det var skönt att få applicera tankesätt jag format 
under min tid på universitetet och även att känna att jag 
hade saker att bidra med på en riktig arbetsplats. På min 
sista dag på praktiken skrev jag på avtal för en projektan-
ställning i Ale kommun med ansvar för kollektivtrafik 
och mobilitet. Detta var det område jag fann mest 
spännande under praktiktiden så jag är jätteglad att få 
stanna kvar i Ale. Praktiken har varit toppen och det är 
något jag rekommenderar alla som känner sig osäkra på 
vad de vill jobba med efter färdiga studier eller till och 
med tidigare än så.”

Frida Leksell hade en termins praktik på ut-
vecklingsavdelningen i Ale kommun via Miljö-
bron. Fokus var ett samverkansprojekt om 
cykelturism mellan kommunerna Ale, Lilla 
Edet, Kungälv, Vänersborg och Trollhättan. Till 
projektet kopplades ytterligare en praktikant, 
media- och kommunikationsvetarstudenten 
Johan Törnqvist, som hade i huvuduppgift att 
utveckla informationsmaterial och kom-
munikationsstrategier gentemot projektets 
intressenter.

3SVARAR
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STUDENTERNA

Målet för 2015 var att 345 unika studenter 
skulle delta i projekt via Miljöbron och 
resultatet blev 372. Det är det högsta antalet 
deltagande studenter någonsin sedan Miljöbrons 
start 1997. Det är ett bevis på att vårt koncept 
är uppskattat och att det kompletterar 
utbildningar på universitet och högskola. 
Studenterna kom från hela Västra Götaland och 
representerar många olika utbildningar, både på 
kandidat- och masternivå.

Vid rekrytering utgår vi alltid från kompetens, vilket 
främjar möjligheterna till arbetslivserfarenhet oav-
sett kön och härkomst. Av de 372 unika studenter-
na var 13 procent internationella. Under 2015 var 
60 procent kvinnor och 40 procent män. Företagens 

frågeställningar är avgörande för vilka studenter 
som rekryteras. 

Under 2015 har studenter från 21 kandidatpro-
gram samt 31 masterprogram deltagit i Miljöbrons 
projekt. Det stora antalet masterprogram beror 
framför allt på att studenter från flera olika program 
kan välja att läsa de kurser där Miljöbron förmed-
lar projekt. Det innebär en stor spridning bland 
student erna och visar att Miljöbron kan erbjuda 
projekt med stor variation. Under året har också 20 
studenter valt att göra två eller fler projekt. 

Studenterna kom främst från lärosäten i Västra 
Götaland och 71 procent av dessa deltog i kurspro-
jekt. Dessutom kom 14 studenter från andra läro-
säten i landet. Se figur 4 och 5. För mer information 
och utförligare statistik, se bilaga.

ENGAGERADE STUDENTER

HÖGSKOLAN VÄST
72 unika studenter från Högskolan Väst gjorde projekt via 
Miljöbron (mål 60). 

Målet uppnåddes och antalet studenter från Högskolan 
Väst har ökat med 31 procent jämfört med tidigare år. 
De flesta av studenterna deltog i de kurssamarbeten 
Miljöbron har haft med Högskolan Väst, vilka under 2015 
var Digitala media och Produktutveckling. Precis som 
i alla Miljöbrons kurssamarbeten ska projekten ha en 
hållbarhetskoppling. I Digitala media tar studenterna fram 
en digital artefakt vars syfte är att öka förståelsen för 
miljö- och hållbarhet inom en verksamhet.  

Chalmers
Högskolan Väst
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Övriga

17268

72
46

14

FIGUR 5 Studenternas fördelning utifrån lärosäte

Ex-jobb
Kursprojekt
Uppdrag

FIGUR 4 Studenternas fördelning på projekttyp

GÖTEBORGS UNIVERSITET
172 unika studenter från Göteborgs universitet gjorde 
projekt via Miljöbron (mål 160). 

Göteborgs universitet stod för 46 % av alla studenter 
som gjorde projekt 2015 tack vare de många kurs-
samarbeten som Miljöbron har med universitet. Under 
2015 har vi haft samarbete med kurserna Environmental 
management systems, Miljövetenskaplig praktik, 
Miljöpsykologi, Sustainable marketing management 
och Sustainable management. Studenterna på 
Göteborgs universitet kom främst från utbildningarna 
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram samt 
Miljövetenskapligt program med naturvetenskaplig 
inriktning. 

265

55 52
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STUDENTERNA

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
46 unika studenter från Chalmers gjorde projekt via 
Miljöbron (mål 60). 

Tyvärr uppnåddes inte målet, vilket kan förklaras med 
färre studenter än förväntat i kurssamarbeten. Dock har 
antalet studenter ökat från föregående år. På Chalmers 
har Miljöbron genomfört kurssamarbeten med kursen 
Maritime environments and environmental management 
(MEEM) samt Sustainable Logistics. 

De allra flesta av studenterna från Chalmers genomförde 
sina projekt i Göteborg.

HÖGSKOLAN I BORÅS
68 unika studenter från Högskolan i Borås gjorde projekt 
via Miljöbron (mål 50). 

Antalet studenter från Högskolan i Borås har under 
året fortsatt att öka. Många av dessa studenter deltog 
i kurssamarbetena Kvalitet- och ledningssystem, 
Livscykelanalys och Industriprojekt för energiingenjörer. 
Under 2015 har fler studenter från Högskolan i Borås än 
tidigare år genomfört examensarbeten genom Miljöbron.

Marcus, Julia och 
Jackson gjorde ett 
uppdrag för Hotell 
Kusten i Göteborg. 
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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. Under 2015 
uppnåddes målet på 80 procent svarsfrekvens 
med god marginal (89 procent).  Besvarade 
utvärderingar visade att 98 procent av 
studenterna som genomfört ett projekt skulle 
rekommendera andra studenter att göra 
detsamma. 

Miljöbron skapar värdefulla kontakter 
Syftet med Miljöbrons projekt är att ge studenter 
kontakter i näringslivet redan under studietiden. 
84 procent av studenterna tror att projektet har 
medfört värdefulla kontakter. Många anser att 
kontakterna kommer att vara viktiga referenser 
för framtida anställningar och att projekten ger bra 
meriter i CV:t, se figur 6. En förutsättning för ett 
lyckat projekt är att det är väl förankrat hos såväl 
företag som student, varför vi lägger stor vikt vid att 
förbereda alla parter. Det är därför glädjande att se 
att 88 procent svarar att kontakten med företaget 

har fungerat bra eller mycket bra och 94 procent 
har svarat att de fick tillräckligt med information 
inför projektet.

Plattform för lyckade samverkansprojekt
Tack vare lång erfarenhet av ett nära samarbete 
med akademin kan vi säkerställa att kursprojektens 
resultat överensstämmer väl med både företagens 
och lärarnas/kursens förväntningar. 60 procent av 
studenterna upplevde att så var fallet, medan 92 
procent tyckte att det är mycket bra eller bra med 
verklighetsbaserade moment i kurser.

Under 2015 genomförde 52 studenter examens-
arbete i Miljöbrons regi varav samtliga deltog i vår 
exjobbskampanj X-Race. Att skriva sitt examens-
arbete genom Miljöbron innebär att studenten 
får ett färdigt projekt för en uppdragsgivare med 
möjlighet till extra stöd och bollplank under tiden 
vilket många anser är en fördel. Andra fördelar som 
många studenter lägger vikt vid är frågeställningar 
inriktade mot hållbar utveckling och spännande 
uppdrags givare, se figur 8.

STUDENTERNA

FIGUR 8 Vad anser du är de största fördelarna med 
att göra examensarbete/uppsats via Miljöbron?  
(Flera kryss möjliga)

Svarsalternativ
Andel av 
svarande

Frågeställningar inriktade mot hållbar utveckling 48 procent
Färdiga projektförslag 48 procent
Projekt för spännande företag/uppdragsgivare 48 procent
Skarpa case 9 procent
Miljöbrons roll som extra stöd och bollplank 39 procent
X-Race 6 procent
Ej svarat 6 procent

FIGUR 6 Vet du redan nu om projektet du genom-
fört kommer att leda till något av följande? (Flera 
kryss möjliga)

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

9
4

17
18
1
1
5

– Anställning
– Referenser
– Stärkt CV
– Viktigt kontaktnät

– Ej svarat
– Ytterligare projekt (till exempel examensarbete)

– Övrigt

FIGUR 7 Skulle du rekommendera en annan student 
att göra ett projekt via Miljöbron?

98 % svarade ja. 2 procent 
svarade nej.
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Det är fortsatt stort intresse bland näringslivet 
i regionen att ta hjälp av Miljöbron för att få 
kontakt med studenter som kan hjälpa dem bli 
mer hållbara. 2015 tog 134 uppdragsgivare hjälp 
av Miljöbron – målet var 125. 

Uppdragsgivarnas konkreta behov ligger till grund 
för uppdrag, examensarbeten samt praktikplatser. 
På så vis har varje projekt en vinkling som speg-
lar behovet från näringslivet. Hållbart företagande 
begränsas inte till en viss bransch utan är av högsta 
vikt inom alla sektorer. Det är därför roligt att se 
att uppdragsgivarna är verksamma inom vitt skilda 
branscher, 2015 var den största delen i energi- och 
byggsektorn, se figur 11.

Målet för 2015 var att Miljöbron skulle hjälpa 
125 uppdragsgivare att samarbeta med studenter 
gällande miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor. 
Det överträffades med råge och resultatet blev 
134 fördelade över Göteborgsregionen, Sjuhärad, 
Fyrbodal och Skaraborg, se figur 10. En majoritet 

är Göteborgsbaserade vilket kan förklaras med att 
Miljöbron är starka i Göteborg genom samarbeten 
med både Göteborgs universitet och Chalmers 
tekniska högskola.

 Huvudmålgruppen är små- och medelstora fö-
retag, men även intresseorganisationer och offentlig 
sektor kan ta hjälp av Miljöbron. 85 procent av 
uppdragsgivarna är små-medelstora, 66 procent har 
upp till 50 anställda. Se figur 9.

FÖRETAGEN

1–10

11–50

51–100

101–250

> 250

0 10 20 30 40 50

FIGUR 9 Antal anställda på företagen
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– Finans/försäkring

– Jordbruk/skog/fiske
– Kultur/fritid

– Transport/logistik

– Handel
– Hotell/restaurang

– Tillverkning

– Utbildning
– VVS
– Vård/omsorg
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– Information/kommunikation
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FIGUR 11 Företagens branschfördelningFIGUR 10 Företagens  
geografiska fördelning

Göteborg
Fyrbodal
Sjuhärad
Skaraborg

88 företag
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Mycket positivt
Positivt

Inga av de tillfrågade företagen 
valde alternativen ”Negativt eller 
”Mycket negativt”.

FIGUR 12 Har projektet medfört någon nytta  
för ert företag/organisation?

FIGUR 14 Hur har projektet med Miljöbron påver-
kat er syn på högskolornas förmåga att samarbeta 
med näringslivet?

FIGUR 13 Skulle du rekommendera ett annat  
företag/organisation att ta hjälp av Miljöbron?

54 % 46 %

Ingen nytta
Inte än men vi tror att det 
kommer göra det
Liten nytta

Mycket stor nytta
Stor nytta

27 %

13 %

2 % 6 %

När ett Miljöbroprojekt avslutas uppmanas alltid 
uppdragsgivarna att besvara en utvärdering. 
Av de utvärderingar som besvarades framkom 
att alla projekt bidragit till en positiv syn på 
högskolornas förmåga att samarbeta med 
näringslivet. Miljöbron fyller här en viktig 
funktion genom att länka samman näringsliv och 
studenter och stötta deras samarbete, se figur 
14. 

Önskan är att skapa vinn-vinn situationer där 
parterna har ett utbyte av varandra och får med sig 
värdefulla erfarenheter. Resultatet från uppdrags-
givarnas utvärderingar visar att 98 procent anser att 
deras projekt medfört nytta eller förväntas medföra 
nytta, se figur 12. Studenterna redovisar i regel sitt 
resultat både skriftligt och muntligt för uppdrags-

givaren vilket är väldigt uppskattat. Det finns då 
tillfälle för en avslutande diskussion. En fjärdedel 
anger att studenternas resultat överträffade deras 
förväntningar. 99 procent av uppdrags givarna skulle 
rekommendera andra att ta hjälp av Miljöbron, se 
figur 13. 

Svarsfrekvensen för utvärderingen bland upp-
dragsgivarna var 73 procent – det interna målet är 
80 procent vilket därmed inte uppnåddes. Andelen 
är emellertid så hög att resultatet anses tillförlitligt.

Responsen från utvärderingarna visar att Miljö-
bron uppfyller sitt syfte: att hjälpa små och medel-
stora verksamheter att utveckla sitt miljö- och 
hållbarhetsarbete. Positiva intryck efter att ha 
samarbetat med Miljöbron innebär att flera gärna 
återkommer för fler projekt och rekommenderar 
andra att vända sig till Miljöbron. 

UPPDRAGSGIVARNAS ÅSIKTER

99 % svarade ja. 1 procent 
svarade nej.

53%



Sandra, hur tycker du det är att arbeta  
i en region som Sjuhärad?

– Sjuhärad präglas av ett starkt näringslivsarv, 
både vad gäller textilindustrin och den långa histo-
rien av småföretagande genom knallar. På grund av 
detta finns det ett stort driv och intresse att skapa 
nytt. Det är spännande med en region som har hela 
världen som marknad. Genom textilindustrin har jag 
fått större inblick i hur produktion fungerar, att en 
bomullströja är mer än bara en bomullströja.

Hur har verksamheten utvecklats under 
de år du arbetat på Miljöbron i Sjuhärad?  

– Vi har gått från att hjälpa 16 studenter år 2012 
till hela 68 studenter 2015. Samarbetet med Hög-
skolan i Borås har blivit starkare och fler studen-
ter hittar till oss. Detta tycker jag är väldigt roligt! 
Vårt arbete i regionen har inte bara bidragit till att 
studenter fått anställning, det har också lett till att 
många företag har utvecklas hållbarare. Jag hoppas 

på ett fortsatt starkt 
samarbete med närings-
livet, högskolan och 
andra organisationerna  
i Sjuhärad.   

Alla vi som arbetar på Miljöbron ser ljust på 
framtiden. Miljöbrons konceptet växer sig starkare 
med en hög efterfrågan från partners, studenter och 
näringsliv. Tack till alla som varit och är engagerade. 
Vi vill även rikta ett speciellt tack till våra partners 
för att ni stödjer oss och möjliggör att vi kan bygga 
en stabil och trygg länk mellan näringslivet och 
akademin.

Miljöbron genom  
Lisa Andersson, Helena Callstam, Christin Carlsson, 

Sandra Johansson, Anna Jonson Sahlberg,  
Martin Solberg och Maria Rydberg

PERSONALEN HAR ORDET

Året har präglats av många lyckade projekt i alla delregioner med rekordsiffror.  Vi på 
Miljöbron är stolta och nöjda över alla projekt som genomförts. 
   Vi bad Sandra Johansson, regionansvarig Sjuhärad, att blicka bakåt och ge en 
samman fattning av utvecklingen i delregionen. Sandra har drivit verksamheten i fyra år i nära 
samarbete med Högskolan i Borås och Boråsregionens kommunalförbund. Miljöbron startade 
i Sjuhärad under 2009.  

VI SER LJUST  
PÅ FRAMTIDEN
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BILAGA

År -97
97/
98

98/
99

99/
00

00/
01

01/
02

02/
03

03/
04

04/
05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15

Uppdrag 6 11 34 5 25 26 30 42 22 35 33 34 40 29 31 40 35 33 50
Kursprojekt 3 2 2 16 15 39 54 51 58 63 77 65 61 67 105 83 104
Exjobb 7 7 14 17 27 21 36 46 41 47 56 49 30 28 34
Projekt-
anställningar 2 4 4 4 19 7 13 5 10 5 15 6 1 3 2 4
Övrigt 3 2 1 1 4 10 8 4 4 12 8 10 2 1 4 11 3
Totalt projekt 6 16 43 7 39 54 82 115 122 115 141 160 181 157 151 157 177 157 195

Antal studenter 13 10 24 11 46 43 132 230 257 254 295 354 378 293 292 276 360 346 379
Antal företag 7 11 24 3 18 23 60 89 90 82 94 113 122 115 112 113 132 135 141

Miljöbrons utveckling sedan start

Projektens fördelning ämnesvis

Här genomförde studenterna projekten*

Uppdrag Kursprojekt Ex-jobb Totalt

Avfall/återvinning 4 2 4 10
Biologi 1 1 1 3
Data/IT 1 1
Ekonomi 2 3 2 7
Energi 22 10 32
Information/kommunikation 16 19 2 37
Juridik 3 3
Kemi 2 2
Miljöledning 18 33 3 54
Produktutveckling 8 3 11
Samhällsplanering 1 4 3 8
Samhällsvetenskap 1 1
Transport/logistik 4 2 6
Övrigt 3 6 2 11
Totalt 58 94 34 186

Fyrbodal Göteborg Sjuhärad Övriga Total

Chalmers 3 33 9 3 48
Göteborgs universitet 24 153 13 2 192
Högskolan Borås 4 26 29 9 68
Högskolan Väst 46 24 2 0 72
Övriga 3 15 0 0 18
Total 80 251 53 14 398

* Denna tabell redovisar icke-unika studenter.
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BILAGA

Masterprogram
Antal  

studenter

Biologi 3
Business administration 1
Design and construction project 
management 1
Design for sustainable development 1
Ecotoxicology 3
Energi och resursåtervinning  
in riktning ind. bioteknik 1
Geovetenskap 1
Högskolan för design och  
konst hantverk 1
Industrial design engineering 1
Industrial ecology 6
Infrastructure and environmental 
engineering 1
Innovation and industrial  
management 2
International administration  
and global governance 1
International business and trade 1
Maritime management 11
Master i kommunikation 1
Master in tourism 1
Master of science in accounting  
and management 2
Master of Science in Economics 1
Master of science in innovation  
and industrial management 2
Master of science in logistics  
and transport management 3
Master of science in management 2
Master of science in marketing  
and consumption 28
Master program in global studies 1
Master resource recovery-  
sustainable engineering 10
Miljö- och hälsoskydd 10
Miljövetenskap med  
naturvetenskaplig inriktning 13
Strategic leadership towards  
sustainability 1
Supply chain management 14
Sustainable development 1
Sustainable energy systems 2
Totalt 127

Studenternas utbildning

Kandidatprogram
Antal stu-

denter

Arkitektur 1
Byggingenjör 12
Byggteknik med arkitektur 2
Digitala media 43
Eco engineering 1
Ekonomprogram 4
Energiingenjör 25
Geografi 3
Globala studier 3
Industriell ekonomi 20
Internationell affärsingenjör 4
Journalist 1
Logistikprogram 2
Maskiningenjör 24
Media & kommunikationsvetenskap 4
Mekatronikingenjör 1
Miljövetenskap med inriktning  
naturvetenskap 6
Naturvårdsbiologi/ranger 1
Samhällsvetenskapligt  
miljövetar program 50
Textilingenjör 3
Väg och vattenbyggnad 1
Totalt 211

Under året har 34 studenter som läser fristående 
kurser eller YH-utbildningar deltagit i projekt. Av 
dessa läste 19 Environmental management systems 
och 5 stycken läste Produktutveckling.
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