
Ta hjälp av studenter 
Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet 

Partners: Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Chalmers, Naturvårdsverket, Lokalförsörjningsförvaltningen, Älvstranden 
Utveckling, Innovatum, Högskolan Väst,  Göteborg Energi, Sparbanksstiftelsen Väst, Svenskt Näringsliv, Miljöteknik 2008, Business Region 
Göteborg, Fyrstad Kraft, Ekocentrum, Sveriges Byggindustrier Väst Miljöutskott, Mölndalsbostäder, Trollhättan Energi, Ragns-Sells Heljes-
torp, SDN Torslanda, Kommunerna i Fyrbodal 

Miljöbron Västra Götaland 
 
Miljöbron är en ideell organisation som sedan 
10 år tillbaka har verkat för att minska avståndet 
mellan näringsliv och högskola i Västra Göta-
land. 
 
Genom Miljöbron får företag och organisationer 
kostnadsfri hjälp att utveckla sitt miljö- och håll-
barhetsarbete. Samtidigt får studenter arbets-
livserfarenhet och värdefulla kontakter. 

I vår ges nya, unika möjligheter att få hjälp av studenter för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i ert 
företag. Studenterna besitter de allra senaste kunskaperna på miljöområdet samtidigt som de kan se på er 
verksamhet med nya, fräscha ögon.  
 
 
Exempel på vad ni kan få hjälp med: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miljöutredning och miljöledning 

Praktikanter på ert företag 

Attitydundersökning 

Organisationsutveckling 

Hållbar produktutveckling 

Energieffektivisering 

Avfallsfrågor 

Hållbar marknadsföring 

Miljöekonomi 

Miljörätt 

Kemikaliefrågor 

Webbutveckling 
 
 

Kontakt 

 
www.miljobron.se 

Miljöbron Göteborg 
031-202 789 

info@miljobron.se 

Miljöbron Fyrbodal 
0731-80 38 45 

ida@miljobron.se 

Har ni en annan fråga som berör miljö- och hållbarhetsarbetet? Tveka inte att kontakta oss. 



Miljöledning 

Vill ert företag starta upp ett miljöledningsarbete?  
Då kan ni ta hjälp av studenter som läser miljöledning på Göteborgs universitet.  
 
Studenterna utför en grundlig miljöutredning samt lägger förslag på miljöpolicy, miljömål, handlingsprogram 
och en intern rutin för er verksamhet. Dessutom formulerar studenterna en översiktlig strategi för hur företa-
get långsiktigt kan förbättra och stärka sin miljöprofil. 
 
Projektet passar bra för företag som vill starta ett miljöledningsarbete mot ISO 14001, EMAS, Miljödiplome-

ring eller liknande. 

När? Studentprojekten genomförs under 5 veckor mellan januari och juni 2009.  

Var? Studenterna gör ett inledande besök hos er och utför därefter arbetet från skolan. Under projektperio-
den kommer studenterna att ha kontakt med er och eventuellt besöka verksamheten 
fler gånger för att inhämta information.  
 
Resultatet? Studenterna redovisar resultatet genom en muntlig presentation samt en 
skriftlig rapport. Efter avslutat projekt har ni en god grund att bygga vidare på inför en 
eventuell certifiering. 

Vad krävs av er som företag? 
 

Anmälan till Miljöbron 
Att ni tar emot studentgruppen med intresse 
Att ni bistår studenterna med företagsspecifik information 
En kontaktperson som finns tillgänglig för frågor under projektets genomförande 
Reseersättning till studenterna om er verksamhet ligger utanför Göteborg 
Att ni efter projektets avslut fyller i Miljöbrons utvärdering 

Hur anmäler ni er? 
 

Kontakta Torunn Renhammar, verksamhetsledare Miljöbron Göteborg 
E-post: torunn@miljobron.se 

Tel. 031-202 789 
Mobil: 0732-70 55 70 

 

Platserna till studentprojekten fylls snabbt upp, så anmäl ert företag i god tid! 



Miljöpsykologi 

Vill ni undersöka beteenden och attityder hos kunder och anställda? 
Då kan ni ta hjälp av studenter som läser miljöpsykologi på Göteborgs universitet.  
 
Studenterna på miljöpsykologikursen kan hjälpa ert företag att undersöka attityder och beteenden när det 
gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Kanske undrar ni hur ni ska få era anställda att välja mer miljövänliga 
transportalternativ till jobbet och i tjänsten? Kanske vill ni veta vilka argument ni ska lyfta fram för att få era 
kunder att uppskatta miljöfördelarna med er produkt? Studenterna gör en beteende- eller attitydundersök-
ning hos er, analyserar resultatet och föreslår sedan lämpliga åtgärder utifrån vad det är ni vill ha hjälp med. 
 
När? Studentprojekten genomförs under 3 veckor mellan februari och maj 2009.  

Var? Studenterna gör ett inledande besök hos er och utför därefter arbetet från skolan. Under projektperio-
den kommer studenterna att ha kontakt med er och eventuellt besöka verksamheten igen för att inhämta 
information.  
 
Resultatet? Studenterna redovisar resultatet genom en muntlig presentation samt en skriftlig rapport.  
 

Vad krävs av er som företag? 
 

Anmälan till Miljöbron 
Att ni tar emot studentgruppen med intresse 
Att ni bistår studenterna med företagsspecifik information 
En kontaktperson som finns tillgänglig för frågor under projektets genomförande 
Reseersättning till studenterna om er verksamhet ligger utanför Göteborg 
Att ni efter projektets avslut fyller i Miljöbrons utvärdering 

Hur anmäler ni er? 
 

Kontakta Torunn Renhammar, verksamhetsledare Miljöbron Göteborg 
E-post: torunn@miljobron.se 

Tel. 031-202 789 
Mobil: 0732-70 55 70 

 

Platserna till studentprojekten fylls snabbt upp, så anmäl ert företag i god tid! 



Högutbildade praktikanter 

Behöver ert företag extra hjälp av en kunnig miljövetare? Räcker inte tiden till? 
Då kan ni ta hjälp av en praktikant. 
 
Studenter från det miljövetenskapliga programmet på Göteborgs universitet kommer under februari till mars 
att göra praktik på företag, organisationer och myndigheter i regionen. Studenterna är i slutet av sin utbild-
ning och har stora kunskaper inom miljöområdet. Er verksamhet har här möjlighet att få hjälp med lednings-
system, större utredningar, miljöärenden för myndigheter/företag m.m. 
 
Passa på att kostnadsfritt få hjälp med ert miljöarbete samtidigt som ni ger studenterna värdefulla  
erfarenheter! 
 
När? Från 11 februari till 25 mars.  
 
Var? Studenterna utför arbetet från företagets arbetsplats. 
 
 

Vad krävs av er som företag? 
 

Anmälan till Miljöbron 
Att ni tar emot studenten med intresse 
En arbetsplats åt studenten 
Att ni har en eller flera uppgifter för studenten att utföra 
En ansvarig handledare på arbetsplatsen 
Att ni är till hands under arbetets gång för frågor 
Reseersättning till studenterna om er verksamhet ligger utanför Göteborg 
Ersättning för eventuella kostnader som uppstår i och med arbetsuppgifterna 
Att ni efter praktikperiodens slut fyller i Miljöbrons utvärdering 

Hur anmäler ni er? 
 

Kontakta Malin Planander, verksamhetsledare Miljöbron Göteborg 
E-post: malin@miljobron.se 

Tel. 031-202 789 
Mobil: 0732-70 55 73 

 

Praktikanterna är efterfrågade, så anmäl ert företag i god tid! 



Produktutveckling ur ett miljöperspektiv 

Vill ni utvärdera eller förbättra er produkt? 
Då kan ni ta hjälp av blivande designingenjörer från Chalmers tekniska högskola. 
 
Under våren kommer studenter från designingenjörsprogrammet hjälpa företag att analysera en befintlig 
produkt ur ett livscykelperspektiv. Studenterna använder sig av designmetodikverktyg för att göra: 

Hållbarhetsanalys: Vilken är produktens största miljöbelastning?  
Generera idéer för förbättrad miljöprestanda: Kan produkten användas på ett mer resurseffektivt sätt? 
Kan nya material användas? Annorlunda distribution? Exponering i butiker? 
Energi: Kan produktens energiförbrukning minskas? Bidrar produkten till ett ändrat beteende?   
Återvinning och återanvändning: Nya användningsområden? Enklare återanvändning/återvinning? 
Gestalta idéerna till ett konceptförslag: Hur kommunicerar och säljer man in fördelarna med en förbätt-
rad miljöprestanda? 

 
Detta ger er en unik möjlighet att få nya fräscha ögon som analyserar er produkt! 
 
När? Projektet startar i vecka 6 och är färdigt i vecka 11. Under denna tid kommer studenterna lägga ner ca 1 
veckas arbete per person. Studenterna jobbar i grupper om 3-5 studenter. 
 
Var? Studenterna gör ett inledande besök hos er och utför därefter arbetet från skolan. Under projektperio-
den kommer studenterna att ha kontakt med er och eventuellt besöka verksamheten igen för att inhämta 
information.  
 
Resultatet? Studenterna redovisar resultatet genom en muntlig presentation samt en 
skriftlig rapport där de beskriver metoder och resultat. 
 

Vad krävs av er som företag? 
 

Anmälan till Miljöbron 
Att ni tar emot studentgruppen med intresse 
En kontaktperson som finns tillgänglig för frågor under projektets genomförande 
Reseersättning till studenterna om er verksamhet ligger utanför Göteborg 
Att ni efter projektets avslut fyller i Miljöbrons utvärdering 

Hur anmäler ni er? 
 

Kontakta Malin Planander, verksamhetsledare Miljöbron Göteborg 
E-post: malin@miljobron.se 

Tel. 031-202 789 
Mobil: 0732-70 55 73 

 

Platserna till studentprojekten fylls snabbt upp, så anmäl ert företag i god tid! 



Organisationsutveckling  

 
Behöver ni hjälp med frågor som rör era medarbetare? 
Miljöbron erbjuder företag och organisationer möjligheten att en grupp studenter åtar sig deras frågor under 
sitt projektarbete. Kursen heter Projektadministration och ges på halvfart inom ramen för Personalvetar- 
programmet på Högskolan Väst. 
 

Har ni en fråga som rör exempelvis: 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Motivation 

Förändringsarbete 

Kompetensutveckling; Planering, genomförande, kartläggning 

Hälsa på arbetsplatsen 

Rehabilitering; Planering 

Sjukskrivningar; Underlag 

Andra utvecklingsinsatser inom personal och organisation 

 
När? Studenterna genomför projektet mellan v.3 och v.12.  
Välkommen att anmäla era ämnesförslag till Miljöbron senast den 20 december.  

 
Var? Studenterna (3-6 stycken) gör ett inledande besök hos er för en introduktion av projektet. Under pro-
jektperioden har studenterna löpande kontakt med er för att inhämta information om aktuell frågeställning.  
Det krävs inte att ni bistår med permanenta lokaler.  
 
Resultatet? Studenterna redovisar resultatet genom en muntlig presentation på företaget samt en skriftlig 
rapport som överlämnas efter kursens avslut.  

Vad krävs av er som företag? 
 

Anmälan till Miljöbron 
Att ni tar emot studenterna med intresse 
Att ni bistår studenterna med företagsspecifik information. 
En ansvarig kontaktperson på arbetsplatsen som finns till hands under arbetets gång för frågor samt 
bistår studenterna med praktiska möjligheter för insamling av information.  
Ersättning för resor och andra eventuella utlägg kopplande till uppgiften (diskuteras med Miljöbrons 
verksamhetsledare) 
Att ni efter avslutat projekt fyller i Miljöbrons utvärdering 

Hur anmäler ni er? 
 

Kontakta Ida Sjölund, verksamhetsledare Miljöbron Fyrbodal 
E-post: ida@miljobron.se 

Mobil: 0731-80 38 45 
 

Platserna till studentprojekten fylls snabbt upp, så anmäl ert företag i god tid! 
 



Förnybar energi & energieffektivisering 

 
Vill ni se över er energianvändning? 

Miljöbron erbjuder möjligheten att en grupp studenter på Högskolan Väst arbetar med  er frågeställning som 
rör förnyelsebar energi eller energibesparande åtgärder.  
 
Under kursen Internationell miljöteknik genomför studenterna ett projektarbete på 
totalt 1 vecka.  De har då möjlighet att välja att arbeta med ett verklighetsbaserat  
projekt från näringslivet. 
 
Exempel på lämpliga projekt kan vara: 

Översiktlig energianalys av fastigheter eller verksamheter samt åtgärdsförslag 
Förnyelsebara uppvärmningstekniker -  översiktligt kartläggning och förslag 
Frågor kring förnyelsebar elproduktion såsom solceller, vindkraft m.m. 
Andra översiktliga frågeställningar om energiteknik 

 
När? Kursen går på kvartsfart och studenterna påbörjar projektarbetet i mars. De arbetar med er frågeställ-
ning parallellt med andra moment under kursen. Redovisning sker i slutet av maj. 
 
Var? Studenterna gör ett inledande besök hos er för introduktion av projektet. Under projektperioden  
kommer studenterna att ha löpande kontakt med er för att inhämta information.  
 
Resultatet? Studenterna redovisar resultatet genom en muntlig presentation och en skriftlig rapport. Presen-
tation på företaget ges vid överenskommelse med studenterna. 

Vad krävs av er som företag? 
 

Anmälan till Miljöbron 
Att ni tar emot studenten med intresse och sätter in studenterna i uppgiften 
En ansvarig kontaktperson på arbetsplatsen 
Att ni är till hands under arbetets gång för frågor  
Ersättning för resor och andra eventuella utlägg kopplade till uppgiften (diskuteras med Miljöbrons verk-
samhetsledare) 
Att ni efter avslutat projekt fyller i Miljöbrons utvärdering 

Hur anmäler ni er? 
 

Kontakta Ida Sjölund, verksamhetsledare Miljöbron Fyrbodal 
E-post: ida@miljobron.se 

Mobil: 0731-80 38 45 
 

Platserna till studentprojekten fylls snabbt upp, så anmäl ert företag i god tid! 
 



Webbutveckling för miljöföretag 
 
Behöver ni utveckla ert företags webbplats eller nätverkslösning? 
Miljöbron erbjuder företag med verksamhet kopplad till miljö och hållbar utveckling möjligheten att en grupp 
studenter på Högskolan Väst åtar sig utvecklingsarbetet.  
 
Studenter från Data– och systemvetenskapsprogrammet samt IT– och systemdesign-
programmet läser under vårterminen 2009 en kurs i projektmetodik då de jobbar 
gruppvis med skarpa projekt från näringslivet.  
 
Har ni ett behov som till exempel: 

Nyproduktion eller utveckling av webbplatsen 

Utveckling av intranät (exempelvis för miljöledningssystem) 

Utredning och utveckling av prototyp eller applikation 

Andra utvecklingsmoment kopplat till webbsystem 

Design och installation av trådbundet eller trådlöst nätverk  
 
När? Studenterna genomför projektet mellan vecka 13 och 22. Kursen ges på halvfart och studenterna  
förväntas lägga ungefär 3 veckor på projektet.    
 
Var? Studenterna gör ett inledande besök hos er för introduktion av projektet. Under projektperioden  
kommer studenterna att ha löpande kontakt med er för att inhämta information och bolla idéer.  
 
Resultatet? Studenterna redovisar resultatet genom en muntlig presentation och skriftlig rapport.  I projektet 
ingår även införande och utvärdering av det utvecklade systemet.  
 

Vad krävs av er som företag? 
 

Anmälan till Miljöbron 
En ansvarig kontaktperson på arbetsplatsen som tar emot studenterna med intresse och sätter in  
studentgruppen i uppgiften 
Att ni är till hands under arbetets gång för diskussioner och bollning av  studentgruppens arbete 
Ersättning för resor och andra eventuella utlägg som studenterna har, kopplade till uppgiften 
(diskuteras med Miljöbrons verksamhetsledare) 

 Att ni efter avslutat projekt fyller i Miljöbrons utvärdering 
 

Hur anmäler vi oss? 
 

Kontakta Ida Sjölund, verksamhetsledare Miljöbron Fyrbodal 
E-post: ida@miljobron.se 

Mobil: 0731-80 38 45 
 

Platserna till studentprojekten fylls snabbt upp, så anmäl ert företag i god tid! 
 



Miljörelaterade investeringsbedömningar 

 
Vill ni ha hjälp med ekonomiskt underlag inför en miljörelaterad investering? 
Miljöbron erbjuder möjligheten att en grupp studenter på Högskolan Väst arbetar med  er frågeställning som 
ett inslag i en ekonomikurs. Studerande i företagsekonomi, årskurs 2 läser en kurs om investeringsbedömning 
och finansiering. I kursen ingår ett projektarbete på totalt 1 vecka då de har möjlighet att arbeta med ett  
verkligt fall från näringslivet. 
 
Projektet kan exempelvis beröra:  

Investeringskalkyl  för beslutsunderlag  

Lönsamhetsbedömning  

Produktkalkyler 

Andra ekonomiska frågeställningar inför eller efter  
en investering kopplad till hållbar utveckling 

 
När? Studentgruppen (2-3 st.) påbörjar projektet under vecka 17 och arbetar med er uppgift parallellt med 
andra moment under kursen. Resultatet redovisas vecka 23.  
Välkommen att anmäla era ämnesförslag till Miljöbron senast den 28 mars.  
 
Var? Studenterna gör ett inledande besök hos er för introduktion av projektet. Under projektperioden har 
studenterna löpande kontakt med er för komplettering av information.  
 
Resultatet? Studenterna redovisar resultatet genom en muntlig presentation och skriftlig rapport. Presenta-
tion på företaget ges vid överenskommelse med studenterna. 
 

Vad krävs av er som företag? 
 

Anmälan till Miljöbron 
Att ni tar emot studenten med intresse och sätter in studenterna i uppgiften. 
En ansvarig kontaktperson på arbetsplatsen 
Att ni är till hands under arbetets gång för frågor.  
Ersättning för resor och andra eventuella utlägg kopplade till uppgiften (diskuteras med Miljöbrons 
verksamhetsledare) 

 Att ni efter avslutat projekt fyller i Miljöbrons utvärdering 
 

Hur anmäler ni er? 
 

Kontakta Ida Sjölund, verksamhetsledare Miljöbron Fyrbodal 
E-post: ida@miljobron.se 

Mobil: 0731-80 38 45 
 

Platserna till studentprojekten fylls snabbt upp, så anmäl ert företag i god tid! 
 



Uppdrag och Examensarbete 

Har ni en annan fråga som berör miljö- och hållbarhetsarbetet? 

Då kan ni höra av er till någon av Miljöbrons verksamhetsledare för att diskutera er frågeställning. Kanske 
passar den som ett kort uppdrag eller ett längre examensarbete. Verksamhetsledarna hjälper till att sätta 
avgränsningarna samt att hitta rätt student för projektet. 
 
Uppdrag är ett kort projekt där ni får hjälp av två studenter med en konkret, avgränsad fråga eller uppgift. 
Studenterna har omkring 1 månad på sig att genomföra uppdraget och förväntas lägga ner 10-20 timmars 
arbete per person. Uppdraget utför studenterna på fritiden, parallellt med sina studier. Ni kan till exempel få 
hjälp med att ta fram en miljöpolicy, se över avfallshanteringen, utföra mindre attitydundersökningar, utreda 
frågor som rör kemikalier, miljörätt och transporter. 
 
Examensarbete är ett projektarbete som studenterna gör i slutet av sin utbildning. Omfattningen varierar 
mellan 10-20 veckor och projektet genomförs vanligen av 1-2 studenter. Examensarbeten är lämpliga för att 
genomföra större kartläggningar, utredningar och djupare analyser.  Ni kan till exempel få hjälp med alternati-
va energilösningar, energieffektivisering, livscykelanalyser, miljöekonomi och miljökonsekvensutredningar. 
 
 
 

Vad krävs av er som företag? 
 

Anmälan till Miljöbron 
Att ni tar emot studenten med intresse 
En ansvarig handledare på arbetsplatsen 
Att ni är till hands under arbetets gång för frågor 
Eventuellt ersättning för resor och andra utlägg kopplade till uppgiften 
(diskuteras med Miljöbrons verksamhetsledare) 
Att ni efter projektets avslut fyller i Miljöbrons utvärdering 

 

Hur anmäler ni er? 
 

Kontakta Miljöbrons verksamhetsledare  
E-post: info@miljobron.se 

Tel. 031-202 789 
 

Mer information finns på www.miljobron.se 
 


