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O R D F Ö R A N D E N  H A R  O R D E T

Vi har en ljus framtid inom räckhåll. Aldrig tidigare 
har mänskligheten haft så mycket samlad kunskap 
om miljön, behovet av en förändring och att vi  
behöver göra något nu. Samtidigt har miljö-
problemen gått så långt att det är vi som lever nu 
som avgör framtiden för kommande generationer 
djur, växter och människor. Utsläppen av växthus-
gaser är fortsatt höga, samtidigt som de negativa 
konsekvenserna av en höjd medeltemperatur allt 
oftare gör sig påminda. Behovet av ett starkt, brett 
och förtroendeingivande miljöengagemang har 
därför aldrig varit större.

Genom att stötta och samarbeta med studenter 
och näringsliv kan vi få ökat genomslag för frågor 
om hållbar utveckling. Att vända på problemen och 
se vad vi kan göra åt dem i stället känns väldigt posi-
tivt. Det finns många resurser som kan nyttiggöras 
för att skapa en hållbar utveckling. 

Vi har de senaste åren arbetat strategiskt för en 
tydlig uppväxling av Miljöbrons verksamhet och 
nu har vi ett gediget fundament att bygga vidare 
på. Under året som gick skapade vi den nya finan-
sieringsstrategin, det breddade partnerskapet och 

tydligare kopplingar till befintliga plattformar med 
målet att ta oss an alla dimensionerna av hållbarhet. 

Som kronan på verket har Miljöbron även tillsatt 
sin första VD. Miriam Márkus-Johansson började 
officiellt den 1:a januari 2019 och har redan initierat 
utvecklingsarbeten såväl internt som externt. 

Miriam med medarbetare på Miljöbron bjuder 
på energi, inspiration och kunskap inom aktuella 
hållbarhetsfrågor. Vi har kontakterna, verktygen och 
en stark vilja att förändra – i samverkan med våra 
kunder. Det är i mötet mellan studenter och företag 
vi får verklig utväxling av handlingskraften för en 
hållbar utveckling.

Tillsammans kan vi påverka lokalt, regionalt,  
nationellt och globalt.

Lillemor Lindberg
Ordförande Miljöbron

Miljöbron har  
kraft att förändra!
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Organisation
Miljöbron är en ideell förening där studenter, anställda 
samt finansiärer/partner är medlemmar. Styrelsen är 
arbetsgivare och föreningens verkställande organ samt 
ansvarar för verksamhetens riktlinjer. Styrelsen består 
av representanter från näringsliv och akademi i regio-
nen. Det operativa arbetet i verksamheten under 2018 
har genomförts verksamhetsledare med övergripande 
ansvar samt regionansvariga som arbetar i delregionerna 
Göteborg, Fyrbodal och Sjuhärad. Verksamhet i Skaraborg 
bedrivs i begränsad form. Eftersom Miljöbrons verksam-
het inte är vinstdrivande kommer alla medel för att driva 
verksamheten från extern finansiering genom regionala, 
kommunala och privata medel. Studenter och företag 
i projekten som Miljöbron förmedlar utgör naturligtvis 

själva stommen av Miljöbrons verksamhet!

Styrelse
Styrelseordförande: 
Lillemor Lindberg, Innovatum 

Ledamöter: 
Anna Nyström Claesson, Chalmers
Anne Krantz Amour, Ludvig Svensson
Anders Sandoff, Handelshögskolan vid  
Göteborgs universitet
Maya Strömgren, Studentrepresentant  
Göteborgs universitet
Gunilla Wikholm, Toyota materials handling
Mattias Dahl, Where is my pony
Frida Vånder, Studentrepresentant Chalmers
Åsa Lom, Krook och Tjäder

Under VM i Friidrott i Göteborg 1995 
lät man genom VM-akademin stu-
denter från Göteborgs universitet och 
Chalmers hjälpa turister och besökare 
i Göteborg, genom att snabbt ta fram 
information. Studenter deltog också i att 
utveckla en kommunikationsrutin för 
mästerskapet som använde sig av den 
senaste tekniken, bärbara datorer och 
mobiltelefoner med möjlighet att skriva 
korta meddelanden, SMS. Tänk att 
kunna nå personalen och ge löpande 
uppdateringar hela tiden, digitalt, var de 
än befann sig!

Två år senare, 1997, drog pilotprojektet 
igång på initiativ av Teknikbrostiftel-
sen, Svenska Arbetsgivareförbundet, 

Aspen Petroleum AB, Ecoplan AB samt 
Göteborgs universitet. Året efter, 1998, 
övergick Miljöbron till att bli den ideella 
förening vi är än idag. Under åren har 
vi fört samman fler än 5000 studenter 
med mer än 1750 företag i 2500 projekt 
för hållbar utveckling. 

Idag är det inom många branscher 
otänkbart att inte inkludera hållbar-
hetsaspekter. Kunder ställer högre 
krav samtidigt som många företag har 
insett ett behov av omställning mot en 
mer hållbar affärsmodell. Hållbarhets-
aspekter har integrerats och blivit en allt 
viktigare del i fler utbildningar. 

Det är uppenbart att Miljöbrons verk-
samhet är mer aktuell nu än någonsin.  

”Den ledande aktören för det vär-
deskapande mötet mellan studenter, 
samhälle och en hållbar framtid”. Så 
lyder Miljöbrons vision. Den hållbara 
framtiden är vårt mål och det värdeska-
pande mötet vårt verktyg för att nå dit. 
Vi ser att hållbarhetsutmaningarna vi 
har framför oss är komplexa och ställer 
höga krav på kvalitet och engagemang 
från vår sida, något som vi vill kunna 
möta. 

Vi rustar för en större uppväxling i 
verksamheten som börjar 2019 då vi 
fördjupar och breddar våra tjänster och 
aktiviteter.

Om Miljöbron
När Miljöbron startades 1997 var det först i form av ett pilotprojekt.  

Då som nu fanns ett glapp mellan studenternas utbildningar och 
arbetslivet då många utbildningar saknade möjlighet till att  

praktiskt få använda sin teoretiska kunskap. 
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Personal

Helena Callstam 
Regionansvarig 
Göteborg

Anna Jonson 
Sahlberg
Regionansvarig 
Fyrbodal

David Sjöqvist
Kommunikatör

Sandra  
Johansson 
Regionansvarig 
Sjuhärad

Maria Rydberg 
Verksamhets-
ledare

Martin Ahrin 
Larsson 
Regionansvarig 
Göteborg

Olivia  
Sandström 
Regionansvarig 
Sjuhärad
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2018: Ny hemsida, speeddejtning 
och andra upplagan av Re:Challenge 

Under 2018 har Miljöbron haft verksamhet i hela Västra Götaland. Förutom huvudkontoret 
i Göteborg finns även lokalkontor i Fyrbodal och i Sjuhärad. Verksamheten finansieras 
lokalt av högskola, näringsliv samt kommunala och regionala medel. I Skåne finns en 

systerförening som går under namnet Miljöbron Skåne. Föreningarna utbyter erfarenheter 
med varandra genom regelbundna träffar. Under året har ett gemensamt projekt kring ny 

hemsida påbörjats. 

V E R K S A M H E T S Å R E T  2 0 1 8

Efter succén av Re:Challenge som vi på Miljöbron 
gjorde under 2016/2017, var det igen dags för den 
andra upplagan av Re:Challenge under 2018. 
Grunden i projekten har varit att göra det lätt för 
medborgarna i Göteborgs Stad att välja rätt och 
minska nykonsumtionen och påverkan på vår 
miljö. Projektet genomförde vi tillsammans med 
Konsument- och medborgarservice på Göteborgs 
Stad. 

Vi engagerade 30 studenter från olika studie-
inriktningar som tvärvetenskapligt fick jobba 
med hur staden kan underlätta för delande på 
några utvalda platser i Göteborg. Studenterna 
leddes igenom en konceptutvecklingsprocess; 
från behovs analys och omvärldsbevakning till idé-
generering, konceptutveckling och pitchträning.

De färdiga koncepten presenterades innan jul 
där personer från RISE, Göteborgs universitet, 
Chalmers, Älvstranden Utveckling, CSR Väst-
sverige, Stadsdelsförvaltningar, Stadsmuséet med 
fler närvarade. Vi är otroligt stolta över alla koncept 
som studenterna tog fram, hur lärorikt det var och 
hur roligt vi hade det under höstterminen. 

Flera av studentgrupperna har nu under våren 
presenterat sina koncept för aktörer som vill ta 
idéerna vidare. Läs mer om koncepten på vår 
hemsida.

Vi som drivit projektet var Martin Ahrin-Larsson 
och Olivia Sandström från Miljöbron och från 
Göteborgs Stad var det Nina Wolf, Maja Jakobsson 
och Anna Hjort. 

Ny omgång av Re:Challenge
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Under året har Miljöbron haft äran att lära känna tre fantas-
tiska studenter som gjort praktik på olika sätt i vår verksam-
het. Alice Hyllstam som läste Matix under läsåret 2017/2018 
hade oss som praktikplats och hennes uppgift var att stötta 
oss i verksamhetsutveckling. Anna Groneberg hade i sin ut-
bildning till hållbarhetskommunikatör ett liknande upplägg 
som Alice med fokus på att analysera och förbättra vår kom-
munikation. Signe Ahlsten gjorde praktik hela hösttermi-
nen inom ramen för masterprogrammet i offentlig förvalt-
ning och hon tog bland annat fram utvecklingsförslag med 
inriktning mot studenter. Att leva som man lär är en viktig 
del i vårt kvalitetsutvecklingsarbete eftersom vi genom att 
själva ta emot studenter kan hitta förbättringspunkter när vi 
för samman studenter och partner i våra projekt. 

För att hålla oss aktuella i vårt erbjudande till studenter 

och uppdragsgivare är kommunikation med våra målgrup-
per av största vikt. Vi lägger mycket tid på att träffa poten-
tiella uppdragsgivare och studenter i olika sammanhang, 
till exempel under arbetsmarknadsdagar, näringslivsträffar, 
personliga besök och samtal.  Under våren 2017 anställdes 
tre studentinformatörer som fick i uppgift att genomföra 
informationsinsatser gentemot studenter. 

För att vässa vårt erbjudande och vidga vårt nätverk har vi 
under året utökat vårt samarbete med flera organisationer 
som på olika sätt även de möter våra målgrupper, studen-
ter och företag. Våra företag kan få vara del av Black Dots 
innovationshelger. CSR Västsveriges företag kan utvecklas 
med hjälp av studenter. Tillsammans skapar vi större utväx-
ling för de offentliga medel som finansierar delar av våra 
verksamheter.

Vårt hem på internet har fått en 
uppfräschning under 2018. Den 
gamla hemsidan från 2012 var i 
stort behov av ett ansiktslyft för 
att både spegla verksamheten 
bättre och för att bli mer använ-
darvänlig. I arbetet hade vi stort 
fokus på att låta projekten ta stör-
re plats eftersom det är kärnan i 
vår verksamhet. För studenter är 

det där det börjar och det lades 
stor vikt vid att göra det enklare 
för studenter att hitta projekten 
som passar både utifrån utbild-
ning men också intresse. Med den 
nya hemsidan på plats fanns ett 
behov av att även låta vårt andra 
material få en uppfräschning. En 
ny grafisk profil antogs därför i 
december 2018. 

I vår ambition att stärka utbytet mellan studen-
ter och företag anordnade vi den 26 september 
ett speeddejtningsmingel i Dome of Visions! Här 
träffade hållbarhetsproffs från 10 olika företag 
från hela regionen en drös intresserade studen-
ter. Företag som Wästbygg, Johanneberg  
Science Park, Borås Kommunalförbund,  
Älvstranden Utveckling med flera fick prata 
med, inspirera och lära sig av studenter. Vi har 
gjort detta förut, och denna gång var det så pass 
lyckat att vi nästan fick sparka ut folk. Ett väldigt 
angenämt lyxproblem!

Speeddejtning  
och hållbarhetssnack  
i Dome of Visions

Ny hemsida och grafisk profil

Nätverk och samverkan
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S A M V E R KA N S P R O J E KT

Samverkansprojekt är målet: Miljö-
brons samverkansprojekt syftar till att 
skapa en hållbar samhällsutveckling i 
hela regionen med kunskapsförsörjning 
och erfarenhetsutbyte för både företag 
och studenter. I de flesta fall börjar arbe-
tet redan på idéstadiet. Miljöbron hjäl-
per sina uppdragsgivare att bryta ner 
svåra frågeställningar till uppgifter som 
passar för studenter att arbeta med. Mil-
jöbron arbetar med fyra typer av projekt 
som studenter kan utföra inom ramen 
för, eller vid sidan av, studier på universi-
tet och högskola:

• Uppdrag är korta uppgifter där stu-
denter jobbar två och två under 20 – 40 
timmar. Uppdragen utför studenterna 
ideellt på fritiden, parallellt med sina 
studier. 

• Kursprojekt utförs inom ramen för 
kurser på högskola och universitet.  
Oftast arbetar studenterna i grupper 
om 3 – 5 studenter under 2 till 10 veckor. 

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

• Praktikplatser förmedlas via hem-
sidan till studenter som läser en praktik-
kurs. Praktikperioden varierar, vanligtvis 

är den cirka 8 veckor lång. 
Under 2018 genomfördes 126 projekt  

i Miljöbrons regi, vilket ligger i linje med 
målet på 120. Fördelning över Västra 
Götalands delregioner kan ses nedan  
i tabell. 

Vägen är målet: Under 2018 har det bli-
vit tydligt vilken viktig roll studenter kan 
spela i att förankra hållbarhetsfrågor. Att 
driva hållbarhetsfrågor i organisationer 
är ofta svårt. Frågorna kan vara svåra att 
greppa och ställer krav på förändring 
hos både individ och organisation. Våra 
studenter kan tack vare att de är just 
studenter vara mer öppna och våga 
ifrågasätta sådant som hindrar att en 
organisation blir mer hållbar. Samtidigt 
kan vi se att studenterna blir bättre rus-
tade för kommande arbetsliv eftersom 
de både får en praktisk förståelse för 
sin utbildning och en insikt i hur de kan 
bidra till hållbar utveckling i sitt kom-
mande arbetsliv. 

De studenter som genomfört projekt 
under sin utbildning återkommer ofta 
själva som uppdragsgivare när de sedan 
kommer ut i arbetslivet. En av dessa 
alumnistudenter utrycker på följande 

sätt kring vilken betydelse Miljöbron 
haft: 

”Det underlättar oerhört! Miljöbrons 
arbete är viktigt. Jag själv hade inte kun-
nat arbeta som jag gör nu om jag inte 
haft chans att under studietiden sam-
verka med företag. Verkliga case gör de 
förvärvade kunskaper mer relevanta för 
omvärlden.”

Hållbar utveckling är målet: Miljöbron 
har under 2017 och 2018 testat några 
olika sätt att få reda på hur samverkans-
projekten bidrar till hållbar utveckling. 
Genom att låta mottagarna av projek-
ten självskatta sitt bidrag i samband 
med avslutat projekt ser vi tydligt att 
projekten bidrar till miljömässig hållbar-
het där 72 procent svarar att projektet 
bidragit till miljömässig hållbarhet. 
26 procent svarar att projektet även 
bidragit till social hållbarhet och 34 
procent att det bidragit till ekonomisk 
hållbarhet. 

Projekt – attraktiva möten

Kärnan i verksamheten, det är här värde skapas. Studenter får 
bättre självförtroende, får förståelse för hur de akademiska 
kunskaperna kan användas i praktiken samt får chansen att bidra 
till hållbar utveckling på ett konkret sätt. Våra partner får ny 
kunskap, kontakt med studenter som kan bli framtida anställda och 
inte minst stöttning i att komma framåt i sitt hållbarhetsarbete. 
Under 2018 genomfördes 126 samverkansprojekt. 

1. Genomförda projekt under verksamhetsåret

Fyrbodal 16 projekt (mål 20)

Göteborg 91 projekt (mål 75)

Sjuhärad 15 projekt (mål 20)

Skaraborg 4 projekt (mål 5)

2. Har projektet lett till 
miljömässig hållbarhet?

80

60

40

20

0
Uppdrag

År 2017

År 2018

Ja Vet inte

Nej

Examensarbete Kursprojekt

3. Måluppfyllnad  
delregioner

71,6 %

8,6 %

19,8 %
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F Ö R E TA G E N

Utgångspunkten i de uppdrag, exa-
mensarbeten, kurssamarbeten och 
praktikplatser som förmedlas, är 
uppdragsgivarnas konkreta behov. 
På så vis är det företagens aktuella 
hållbarhetsutmaningar som styr vilka 
ämnen projekten handlar om. Hållbart 
företagande är inte begränsande till 
en viss bransch eller sektorer utan är 
något som alla företag, oavsett bransch 
och storlek, måste förhålla sig till. Det är 
därför roligt att se en så stor spridning 
bland uppdragsgivarna och att de re-
presenterar verksamheter inom många 
olika branscher. Under 2018 var energi-
branschen den mest representerade 
branschen, se figur 5. 

God kommunikation är en förutsätt-
ning för lyckade projekt. Det är därför 

glädjande att se att 98 procent av 
företagen tyckte att kontakten med 
studenterna fungerade bra eller mycket 
bra vilket är en ökning från förra året 
med 5 procent. En företagare säger i sin 
utvärdering att hen hade en ”engage-
rad studentgrupp som vågade ställa 
frågor och be om hjälp” vilket är viktigt 
eftersom studenterna inte kan förväntas 
kunna allt om företagen de ska arbeta 
tillsammans med. Studenternas enga-
gemang lyser även igenom på andra 
håll i utvärderingarna där 92 procent har 
angivit att förväntningarna på projektet 
har uppfyllts eller överträffats.   

Målet för 2018 var att Miljöbron skulle 
hjälpa 110 företag med sina hållbarhets-
utmaningar genom att samarbeta med 
studenter. Resultatet blev 79 företag 
fördelade över Göteborgsregionen, Sju-
härad, Fyrbodal och Skaraborg, se figur 
4.  Cirka 70 procent av uppdragsgivarna 
2018 var små till medelstora företag, 
vilket är Miljöbrons huvudsakliga mål-
grupp, se figur 6. För Miljöbron är det av 
största vikt att projekten som genom-
förs håller hög kvalitet, bidrar till hållbar 
utveckling och blir till nytta för företa-
get. I utvärderingen gör uppdragsgi-
varna en självskattning av projektets 
bidrag till hållbar utveckling och svaren 
pekar på att våra projekt bidrar posi-
tivt. För det enskilda företaget är ofta 
den egna nyttan av stor vikt och det är 
därför glädjande att resultatet från upp-
dragsgivarnas utvärderingar visar att 
100 procent anser att projektet medfört 
nytta eller förväntas medföra nytta. Mil-
jöbrons egna mål om att 80 procent ska 

rekommendera en annan organisation 
att vända sig till Miljöbron för hjälp med 
utveckling inom hållbar utveckling 
nåddes med råge eftersom 100 procent 
av de som besvarat utvärderingen kan 
rekommendera Miljöbron. 

Ur 2018 års utvärderingar kan 
man också utläsa att 96 procent av 
projekten bidragit till att ge företa-
gen en mer positiv syn på högskolornas 
förmåga att samarbeta med närings-
livet. Miljöbron fyller här en viktig 
funktion genom att minska avståndet 
mellan akademi och näringslivet och 
skapar värdefulla samarbeten. Svars-
frekvensen för uppdragsgivarna var 57 
procent (mål 80 procent). 

Stort fokus på hållbar utveckling

Det är fortsatt stort intresse bland näringslivet i regionen att 
ta hjälp av Miljöbron för att få kontakt med studenter som kan 
hjälpa dem att utvecklas. För att Miljöbron ska kunna utvecklas 
och möta näringslivets efterfrågan erbjuds samtliga företag 
att lämna sina synpunkter i en utvärdering efter avslutat 
projekt. I 2017 års utvärderingar anger uppdragsgivarna att 
främsta anledningarna till att vända sig till Miljöbron är för att få  
in ny kunskap i verksamheten och att ge studenter en chans att  
få erfarenheter och kontakter i arbetslivet. 

Annan serviceverksamhet 8

Avfall/återvinning 4

Bygg/fastighet 5

Energi 15

Handel 2

Hotell/restaurang 4

Information/kommunikation 3

Jordbruk/skog/fiske 5

Kultur/fritid 3

Tillverkning 7

Transport/logistik 1

Utbildning 7

Övrigt 15

5. Företagens 
branschfördelning

6. Antal anställda

Göteborg Skaraborg

Fyrbodal Sjuhärad

<250

-250 

51-100

50

1–10

0 5 10 15 20 25 30

4. Företagens geografiska 
fördelning

63,3 %

17,7 %

5,1 %

13,9 %
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Lennart Walldén arbetar som inno-
vationsledare och projektkoordinator 
inom området: kreativa näringar. Hans 
vardagliga uppgifter går ut på att möj-
liggöra och konkretisera olika företags 
utvecklingsidéer. Små till medelstora 
företag har sällan resurser att sitta och 
leta finansiering, bolla idéer eller hitta 
liknande företag med samma proble-
matik. Innovatum Projektarena hjälper 
företag att lyckas med sina utvecklings-
idéer genom att konkretisera dessa till 
projekt. Idéerna utvecklas bland annat 
genom de kontaktnät och den erfaren-
het som finns på Projektarenan.

När Jenny läste sista året på samhälls-
vetenskapligt miljövetarprogram på Gö-
teborgs universitet och hörde av sig till 

Miljöbron angående ett uppsats ämne 
som Innovatum ville ha hjälp med. 
Uppsatsens huvudfokus skulle vara 
unga, nytänkande företag som arbetar 
med innovativa lösningar riktade till 
privata slutkonsumenter. Gemensamt 
för företagens lösningar är att de hjälper 
människor att leva, bo eller transportera 
sig på ett mer hållbart sätt. Studiens 
syfte var att kartlägga vad man inom fö-
retagen upplevt varit utmanande samt 
vilka möjligheter som funnits i arbetet 
med hållbara lösningar både mot privat 
kund och inom företagets nisch.

Uppsatsämnet formulerades utifrån det 
pågående projektet SmartUp Accelera-
tor och uppsatsen bidrog med underlag 

som varit användbart i det fortsatta 
arbetet med projektet. Projektet bygger 
på att utveckla stödsystemen runt 
företagen i enlighet med företagens 
behov. På så vis skapas bättre förutsätt-
ningar för att affärsidéerna ska komma 
fler till del och att klimatpåverkan från 
konsumtionen ska minska.

Lennart beskriver att han var väldigt 
nöjd med rekryteringen av studenter till 
rätt projekt.

– Jag berättade för vår kontakt på 
Miljöbron vilken vision vi hade om 
samarbetet och hon hjälpte oss att hitta 
rätt studenter som passade utmärkt för 
uppdraget. Hade jag försökt hinna med 
det själv så hade det nog tagit för myck-
et tid och energi att det snarare hade 
fått prioriterats bort, säger han.

När Jenny och hennes uppsatspartner 
skulle presentera resultatet av uppsat-
sen på Innovatum så befann sig Lennart 
och hans kollegor mitt i en rekryte-
ringsprocess efter en projektassistent. 
Tidigare hade de klurat på vem som 
skulle passa för anställningen utan att 
det skulle krävas en stor process med 
många ansökningar följt av intervjuer. 

”I samarbeten mellan studenter och företag  
så kan det hända att företagen går in och styr  
lite hårdare. Därför är det bra att ha en tredje  
part, som Miljöbron, med erfarenhet och  
koll, för studenternas skull.”
J E N N Y  S C H M I T Z  JA KO B S S O N

Vi har träffat Jenny Schmitz Jakobsson och Lennart Walldén som jobbar på  
Innovatum. Innovatum är ett utvecklingscentrum med fokus på att stärka och bredda 

näringslivet i Västsverige. Innovatum erbjuder alltifrån aktiviteter i deras Science  
Center till hållbara utvecklingsprojekt för mindre företag. De olika fokusområden som 

Innovatum arbetar med är: Hållbar produktion, hållbara transporter, förnybar  
energi, hållbar maritim näring och kreativ näring.

Jenny blev anställd efter  
uppsatsen på Innovatum

I N T E R V J U
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Under presentationen av uppsats resul-
tatet skapade sig Lennart en bild av att 
Jenny hade passat utmärkt för tjänsten 
på Innovatum. 

Rätt person på rätt plats ledde till att 
Jenny blev kallad till ytterligare några 
möten där det bestämdes att hon fick 
tjänsten som projektassistent i SmartUp 
Accelerator.

Att det är en fördel för studenter att ta 
hjälp av Miljöbron känns självklart från 
bådas sida, både som erfarenhet men 
främst eftersom man faktiskt träffar en 
potentiell framtida arbetsgivare. Både 
Jenny och Lennart är nöjda med samar-
betet med Miljöbron och förtydligar att 
det var bra med en mellanhand. Jenny 
beskriver hur hon tyckte det var bra och 

tryggt med en mellanhand att bolla 
idéer med men även att kunna få hjälp 
med avgränsningar.

– I samarbeten mellan studenter och 
företag så kan det hända att företagen 
går in och styr lite hårdare. Därför är det 
bra att ha en tredje part, som Miljöbron, 
med erfarenhet och koll, för studenter-
nas skull, säger Jenny.

Lennart beskriver hur han upplever 
samarbetet med studenter som något 
positivt och näst intill en plikt företag 
har för att vara med och kunna stärka 
näringslivet. 

– Dels kan vi få hjälp med att få reda 
på mer om ett visst ämne, men om vi 
dessutom kan skapa bättre förutsätt-
ningar för studenter så leder det till att 
vi stärker näringslivet, säger Lennart.

Han menar att även om utfallet av 
ett arbete inte blir att resultatet kan 
användas direkt i ett projekt, så kan det 
ändå bidra med nya infallsvinklar och ny 
information. 

– Jag skulle absolut rekommendera 
Miljöbron för andra organisationer, 
säger Lennart.

Som projektassistent har Jenny variera-
de uppgifter. Alltifrån att intervjua till att 
sammanställa information till att bjuda 
in till seminarier och att kommunicera 
till de olika partners som projektet har i 
Sverige men även utomlands. 

– Jag trivs superbra och det säger jag 
ofta, jag har väldigt kul och det känns 
väldigt fint att få vara här på Innovatum, 
säger Jenny. 

Jenny blev anställd efter  
uppsatsen på Innovatum
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S T U D E N T E R N A

Som en del i Miljöbrons kvalitetsarbete 
får alla studenter som genomfört pro-
jekt svara på en utvärdering. 60 procent 
av studenterna som gjort projekt under 
2018 har besvarat utvärderingen (mål 
80 procent). Resultatet av årets utvärde-
ringar visar att så gott som alla studen-
ter uppskattar att få testa sina teoretiska 
kunskaper i skarpa case. Dessutom 
är Miljöbrons roll som extra stöd och 
bollplank under projektens gång en 
uppskattad resurs för studenterna och 
95 procent av studenterna rekommen-
derar andra studenter att vara med i 
Miljöbrons projekt. Det är ett fint betyg 
som förpliktigar att fortsätta leverera bra 
projekt, stötta och utveckla verksam-
heten så att fler studenter kan få ta del 
av vårt erbjudande.

Under 2018 har 319 unika studenter del-
tagit i Miljöbrons projekt med närings-
livet (mål 320). Av dessa deltog hela 212 
studenter i olika kursprojekt. Miljöbron 
arbetar kontinuerligt med att hitta ännu 
fler kurser på de olika lärosätena att 
samarbeta med. Tack vare lång erfaren-
het av ett nära samarbete med akade-

min kan Miljöbron erbjuda studenter 
på en mängd utbildningar och kurser 
skarpa case med hållbarhetskoppling. 
Så gott som alla (97 procent) studenter 
tycker att verklighetsbaserade moment 
i kurser är bra eller mycket bra. Studen-
ter som genomför uppdrag, ideellt vid 
sidan av sina studier, väljer att ofta att 
göra detta för att få chansen att driva 
ett eget projekt och för att de vill lära 
sig mer om det ämne uppdraget berör. 
Uppdragen är ofta ett första steg för 
studenter som vill prova sina kunskaper 
och utveckla nya färdigheter. Fördelning 
över projekttyper, se figur 9.

Uppdragsgivarnas frågeställningar 
och efterfrågan på kompetens är alltid 
avgörande för vilka studenter Miljöbron 
rekryterar. Därför är det inte konstigt 
att till exempel studenter från Göte-
borgs universitet gjort sin uppsats för 
ett företag i Fyrbodal eller att studenter 
från Högskolan Väst gjort ett projekt för 
ett företag i Göteborg. Det finns flera 
andra fördelar med att arbeta på detta 
sätt, dels ökar möjligheten till arbetslivs-
erfarenhet för studenter oavsett kön 

eller härkomst och dels kan studenter 
från Göteborg få upp ögonen för vad  
företag i Sjuhärad har att erbjuda. Under 
2018 representerades 30 olika kandidat-
program samt 26 olika masterprogram 
bland de studenter som engagerade sig 
i Miljöbrons projekt. Detta visar på en 
stor spridning bland studenterna och 
att Miljöbron kan er bjuda projekt med 
stor variation. För mer information om 
studenternas utbildning se bilaga. 

Att Miljöbrons arbetssätt är väl  
beprövat blir tydligt när man läser 
studenternas utvärderingar. Värt att 
lyfta är bland annat att studenterna har 
känt sig väl förberedda inför projektet, 
att kontakten fungerat bra med både 
Miljöbron och uppdragsgivarna samt 
att man uppskattar stödet man får från 
Miljöbron under projektets gång. När 
studenter gör projekt via Miljöbron får 
de värdefulla kontakter i arbetslivet. 
Dessutom anger många studenter att 
de får ett stärkt CV, referenser och vär-
defulla erfarenheter, se figur 7.

Unikt samarbete 
med akademin

Miljöbron har ett unikt samarbete med högskolor och universitet i Västra Götaland.  
Genom att interagera direkt med olika kurser kan Miljöbron förse studenterna på kursen 
med skarpa projekt från näringslivet istället för teoretiska exempel ur boken. Detta gäller 

en mängd olika utbildningar men det alla projekt har gemensamt är kopplingen till hållbar 
utveckling. Genom Miljöbrons projekt får studenter lära sig om hur man jobbar med 

hållbarhetsfrågor i arbetslivet och får praktisk erfarenhet inom sin utbildning oavsett om 
de gör kursprojekt, korta uppdrag eller examensarbeten. 
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S T U D E N T E R N A

Göteborgs Universitet
Som regionens största lärosäte är det inte konstigt att de 
flesta studenterna i Miljöbrons projekt läser vid GU. Här har 
Miljöbron också flest kurssamarbeten: Sustainable marke-
ting management, Environmental management systems, 
Miljöpsykologi samt Miljövetenskap i praktiken. 148 unika 
studenter från GU gjorde projekt via Miljöbron 2018 (mål 
140).

Chalmers tekniska högskola
På Chalmers har Miljöbron haft samarbete med kurserna 
Sustainable Logistics samt Miljöteknik för elektroingenjö-
rer. Dessutom har Chalmersstudenter från ett flertal olika 
utbildningar både skrivit examensarbete och deltagit i 
Re:Challenge. 67 unika studenter från CTH gjorde projekt 
via Miljöbron 2018 (mål 60).

Högskolan Väst
På Högskolan Väst har Miljöbron haft kurssamarbeten 
inom Digitala Media och inom produktutveckling. 56 unika 
studenter från HV gjorde projekt via Miljöbron under 2017 
(mål 50).

Högskolan i Borås
På Högskolan i Borås genomfördes samarbeten med kur-
serna Kvalitet- och ledningssystem samt Energiingenjörs-
praktik. Dessutom har fler studenter än någonsin tidigare 
från Högskolan i Borås skrivit sina examensarbeten via 
Miljöbron. 40 unika studenter från HB gjorde projekt via 
Miljöbron under 2017 (mål 40).

8. Studenternas lärosäte

7. Vet du redan nu om projektet du genomfört 
kommer att leda till något av följande? (Flera kryss möjliga)

9. Typ av projekt

Övrigt

Ytterligare projekt

Viktigt kontaktnät

Anställning

Högskolan Väst Kursprojekt

Högskolan i Borås Uppdrag

Chalmers Examensarbete/uppsats

Göteborgs universitet

Övriga

Stärkt CV

Referenser

Jag har fått erfarenheter som jag tar 
med mig in i mitt framtida yrkesliv

2,5 %

2,5 %

44,0 %

46,4 %
63,3 %

11,9 %

24,8 %

17,6 %

12,5 %

21,0 %

8,8 %

10,6 %

3,5 %

14,1 %

16,5 %
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B I L A G A

År 1997 -97/-98 -98/-99 -99/-00 -00/-01 -01/-02 -02/-03 -03/-04 -04/-05 2006

Uppdrag 6 11 34 5 25 26 30 42 22 35

Kursprojekt 3 2 2 16 15 39 54 51

Exjobb 7 7 14 17 27 21

Projektanställningar 2 4 4 4 19 7 13 5

Övrigt 3 2 1 1 4 10 8 4

Antal projekt 6 16 43 7 39 54 82 115 122 115

Antal studenter 13 10 24 11 46 43 132 230 257 254

Antal företag 7 11 24 3 18 23 60 89 90 82

Miljöbrons utveckling sedan start

Studenternas utbildning
Masterprogram

Architecture and Planning Beyond Sustainability 1

Atmosphere, Climate and Ecosystems 2

Child Culture Design 1

Energi, miljö och management 1

Environmental Sciences 17

Geography 3

Global Health 1

Industrial Design Engineering 1

Industrial Ecology 5

Industriell ekonomi 1

Infrastructure and Environmental Engineering 3

International Administration and Global Governance 1

International Master in Ecotechnology and Sustainable 

Development

1

Management av Digital Handel 1

Management Engineering, Supply Chain Management 1

Marketing Management 1

Master of Science in Marketing and Consumption 4

Master in innovative and sustainable chemical  

engineering

1

Miljö- och hälsoskydd 1

System, control, mechatronics 1

MSD Sustainable development 1

Offentlig Förvaltning 1

Social-Ecological Resilience for Sustainable Development 1

Supply Chain Management 15

Sustainable energy systems 1

Tillämpad Klimatstrategi 1

Totalt 68

Kandidat

Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 1

Företagsekonomi 1

Geografi 1

Marinvetenskap 1

Maskinteknik 1

Matematikprogrammet 1

Naturvetenskapligt basår 1

Offentlig förvaltning 1

Teknisk design 1

Textil produktutveckling och entreprenörskap 1

Arkitektur 2

Bioteknik 2

Ekonomi och produktionsteknik 2

Europaprogrammet 2

Kulturgeografi 2

Textilekonom 2

Liberal Arts 3

Maskiningenjör 4

Elektroingenjör 5

Samhällsbyggnadsteknik 5

Design och produktutveckling, högskoleingenjör 6

Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap 6

Textilingenjör 6

Globala studier 7

3D animation och visualisering 12

Elektroteknik 13

Energiingenjör 16

Digitala Media 29

Industriell ekonomi 30

Samhällsvetenskaplig miljövetarprogram 47

Totalt 211
40 studenter som läser fristående kurs har  
genomfört projekt under året.
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År 1997 -97/-98 -98/-99 -99/-00 -00/-01 -01/-02 -02/-03 -03/-04 -04/-05 2006

Uppdrag 6 11 34 5 25 26 30 42 22 35

Kursprojekt 3 2 2 16 15 39 54 51

Exjobb 7 7 14 17 27 21

Projektanställningar 2 4 4 4 19 7 13 5

Övrigt 3 2 1 1 4 10 8 4

Antal projekt 6 16 43 7 39 54 82 115 122 115

Antal studenter 13 10 24 11 46 43 132 230 257 254

Antal företag 7 11 24 3 18 23 60 89 90 82

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

33 34 40 29 31 40 35 33 50 25 25 29

58 63 77 65 61 67 105 83 104 77 67 74

36 46 41 47 56 49 30 28 34 29 29 22

10 5 15 6 1 0 3 2 4 4 2 4

4 12 8 10 2 1 4 11 3 2 1 4

141 160 181 157 151 157 177 157 195 137 124 133

295 354 378 293 292 276 360 346 379 370 320 321

94 113 122 115 112 113 132 135 141 95 93 79

Projektens fördelning ämnesvis
Uppdrag Kursprojekt Examensarbete Totalt

Avfall/återvinning 5 5 1 11

CSR 2 2

Ekonomi 1 1 1 3

Energi 20 1 21

Information/kommunikation 7 13 3 23

Kemi 1 1

Miljöledning 3 18 2 23

Produktutveckling 5 2 7

Samhällsplanering 9 2 3 14

Samhällsbyggnad 1 2 3

Transport/logistik 4 3 7

Övrigt 2 4 5 11

Totalt 126

Här genomförde studenterna projekten
Fyrbodal Göteborg Sjuhärad Skaraborg Totalt

Chalmers 2 59 7 0 68

Göteborgs universitet 21 113 11 1 146

Högskolan i Borås 3 24 11 2 40

Högskolan Väst 27 29 0 0 56

Övriga 0 7 0 2 9

Totalt 53 232 29 5 319
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