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Sammanfattning
Bakgrund
Miljöbron har sedan starten 1997 verkat för att underlätta företags miljöarbete samt att erbjuda
studenter praktisk erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor. I syfte att utvärdera vilka effekter
Miljöbrons verksamhet haft på de företag de hjälpt och de studenter som medverkat anlitade
Miljöbron Infokus för att genomföra en undersökning. Studien finansierades av Västra
Götalandsregionen.
Undersökningen genomfördes i januari 2005 med e-post/webbenkät mot alla företag och
studenter till vilka det fanns kontaktuppgifter (e-postadresser).
Svarsfrekvensen för företag var 47 % och svarsfrekvensen bland studenter var 43 %.
Telefonintervjuer gjordes med 10 företag för att få en djupare förståelse för Miljöbrons effekt på
deras verksamhet.
Miljöbrons effekt på företagen
Miljöbron har haft en mycket positiv effekt på företagens miljöarbete. Drygt 40 % anger att
Miljöbron var betydelsefull eller mycket betydelsefull för att de började arbeta med miljöfrågor
och drygt 50 % att Miljöbron varit betydelsefull eller mycket betydelsefull för deras fortsatta
miljöarbete.
Miljöbron är en katalysator i företagens miljöarbete. En tredjedel anger att alternativet till att
Miljöbron anlitades var att projektet inte hade blivit av. Det är tydligt att Miljöbron kraftigt bidrar
till att:
1) Miljöarbete som annars inte hade genomförts blir utfört.
2) Miljöarbete tidigareläggs.
3) Miljöarbetet får nya infallsvinklar (genom studenternas friska ögon/tankar).
Miljöbrons betydelse är speciellt stor för företag med upp till 20 anställda. Anledningen är att
dessa ofta saknar de interna resurserna till att påbörja och genomföra miljöprojekt.
Knappt 10 % anger att alternativet till att anlita Miljöbron var att anlita en miljökonsult.
Djupintervjuerna visar även att Miljöbron och miljökonsulter ofta används till olika typer av
uppdrag. Miljökonsulter används ofta till specifika, korta och verksamhetskritiska uppdrag medan
Miljöbron används mer för generella, övergripande insatser. Resultatet är att Miljöbrons projekt
kan vara positivt för konsulterna, då Miljöbrons projekt ofta påskyndar miljöarbetet och tydliggör
behovet av miljökonsulter.
Miljöbrons verksamhet har haft en mycket positiv effekt på företagens syn på Högskolan,
miljökompetensen inom Högskolan och samarbetet mellan Högskolan och näringslivet.
Intresset för verksamheter liknande Miljöbrons, fast inom andra kompetensområden, är störst
vad gäller teknik och ekonomi.
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Miljöbrons effekt på studenterna
Studenterna har haft stor behållning av sitt engagemang i Miljöbron och drygt 70 % anser att
engagemanget påverkade viljan att arbeta med miljöfrågor positivt eller mycket positivt.
Genom studenternas engagemang i Miljöbron erhöll de framförallt:
1) Arbetslivserfarenhet
2) Stärkt självförtroende
3) Stärkta kunskaper
En majoritet har fortfarande studier som sin huvudsakliga sysselsättning och en knapp tredjedel
arbetar, varav ett fåtal i egen regi. En knapp fjärdedel anger att projektet på Miljöbron
underlättade mycket eller väldigt mycket för dem att få arbete.
Studenterna skulle själva anlita Miljöbron i framtiden om behovet uppstår och en överväldigande
majoritet skulle rekommendera andra att engagera sig i Miljöbron.
Trots att engagemanget i Miljöbron var mycket lyckat finns det utrymme för förbättring. Många
ger uttryck för att de vill ha ett verifikat på att de genomfört projekt, att projekten i större
omfattning leder till anställning (eller form av fortsättning) samt att deras kontaktnät vidgas
ytterligare.
Åtgärdsförslag
•

Behåll fokus
– Miljöbron konkurrerar med miljökonsulter i liten omfattning idag. Genom att
behålla fokus på den typ av uppdrag som utförs idag kommer Miljöbron att fortsatt
utgöra ett litet hot mot miljökonsulterna.
– Miljöbrons verksamhet leder till att miljöarbetet utförs och/eller tidigareläggs.

•

Håll kontakten
– Miljöbron är ännu inte tillräckligt inarbetat för att företagen automatiskt skall tänka
på Miljöbron när ett egentligt behov uppstår. Miljöbron bör skicka information
(exempelvis elektroniska nyhetsbrev) till företagen kontinuerlig.

•

Inför ett certifikat eller diplom
– Studenterna vill kunna använda uppdraget som en referens. Studenterna bör
erbjudas ett certifikat/diplom som är undertecknat av Miljöbron och företaget.

•

Erbjud forum för breddning av kontaktnätet
– En alumniverksamhet för studenter som varit engagerade i Miljöbron skulle
innebära att olika generationer av ”miljöbroare” lär känna varandra.
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– Forum för återkoppling av projektens effekt på företaget skulle innebära att en
naturlig kontaktpunkt mellan företaget och studenten finns (efter 6 månader eller
liknande)
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Bakgrund
Miljöbron har sedan starten 1997 verkat för att underlätta företags miljöarbete samt att erbjuda
studenter praktisk erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor. I syfte att utvärdera vilka effekter
Miljöbrons verksamhet haft på de företag de hjälpt och de studenter som medverkat anlitade
Miljöbron Infokus för att genomföra en undersökning. Studien finansierades av Västra
Götalandsregionen.
Undersökningen genomfördes i januari 2005 med e-post/webbenkät mot alla företag och
studenter till vilka det fanns kontaktuppgifter (e-postadresser).
Svarsfrekvensen för företag var 47 % och svarsfrekvensen bland studenter var 43 %.
Telefonintervjuer gjordes med 10 stycken företag för att få en djupare förståelse för Miljöbrons
effekt på deras verksamhet.
Urval & svarsfrekvens
Enheten tillhandhöll kontaktuppgifter på personer som de ansåg vara lämpliga för att medverka i
studierna.
Svarsfrekvens

Företag

Studenter

Urval

248

Urval

491

Saknade e-post

74

Saknade e-post

120

Felaktiga e-post

11

Felaktiga e-post

3

Effektivt urval

163

Effektivt urval

368

Antal svar

158

Antal svar
Svarsfrekvens

76
46,6 %

Svarsfrekvens

42,9 %
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Svarsalternativ
Enkäten bestod av frågor med så väl öppna som slutna svarsalternativ. I frågorna med öppna
svarsalternativ gavs respondenterna möjligheten att svara fritt. I de slutna frågorna fick
respondenten välja mellan ett antal förvalda alternativ. Även frågor med en blandning av öppna
och slutna svarsalternativ förekom.
Diagram & tabeller
Resultaten redovisas i diagram och tabeller. Resultaten för prefekterna redovisas först och
därefter följer nätverkets resultat.
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Företag
Miljöbrons betydelse för att miljöarbete påbörjades
Alla

1. Hur betydelsefullt var Miljöbrons projekt för att
ni började arbeta med miljöfrågor?
Mycket
betydelsefullt
13%

Mycket litet
28%

Betydelsefullt
30%

Litet
7%

Viss betydelse
22%

Miljöbrons betydelse för det fortsatta miljöarbetet
Alla

2. Hur betydelsefullt var Miljöbrons projekt för ert
fortsatta miljöarbete?

Mycket
betydelsefullt
15%

Mycket litet
5%

Litet
11%

Betydelsefullt
37%

Viss betydelse
32%
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Alternativet till att Miljöbron användes
Alla

3. Vilket var det troligaste scenariot om ni inte använt
Miljöbron för projektet?

Att en miljökonsult
anlitades för att
utföra projektet
9%

Annat
8%
Att projektet inte
genomfördes
33%

Att anställa någon
för att utföra
projektet
3%

Att projektet
genomfördes med
befintlig personal
47%

Annat
Att jag gjort det ideellt men det hade tagit lång tid.
Att projektet genomfördes med befintlig personal, i mån av tid. Det vill säga, vet inte när det skulle blivit
av.
Att projektet sköts på framtiden
Företaget Y är en stor och bråkig organisation där det kräver massiva insatser för att få genomslagskraft.
Till det skall sägas att de studenter som kom till oss kom mitt i en tid där vi omorganiserade kraftigt.
Halva projektet hade genomförts med befintlig personal. Halva hade inte blivit av.
Projektet avstannades eftersom nya kriterier inom miljöskola utarbetas. Den slutsatsen var värdefull.
Miljöbrons sätt att arbeta gör det dock lättare att ta upp trådar. Jag arbetar centralt på förvaltningen och
svarade under hösten på det arbetet som gjordes för mig/oss innan. Svårt att svara för någon annan än
på detta sätt
Vi arbetar som miljökonsulter inom transport och energiområdet. Miljöbron har förmedlat studenter som vi
timanställt vid vissa informationsprojekt.
Vi är Företaget X miljöavdelning, och fick hjälp med statistisk bearbetning av ett omfattande
inventeringsmaterial, gällande miljöinventeringar av ett hundratal skolor.
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Miljöbrons betydelse för miljöarbete idag
Företagen tillfrågades om huruvida de utför er rad olika typer av miljöarbete (tabellen nedan) och
hur stor betydelse Miljöbron har för att det miljöarbetet i så fall utförs (diagram 4 nedan).
Arbetet utförs inte

Arbetet utförs

Hänsyn till miljöaspekterna tas i den dagliga verksamheten

0%

100 %

Har kartlagt vilken miljöpåverkan som uppstår till följd av
verksamheten

4%

96 %

Har tagit fram skriftlig miljöpolicy

5%

95 %

Har/har planer på att miljöcertifieras enligt ISO

20 %

80 %

Har/har planer på att miljöcertifieras enligt annan standard
än ISO

25 %

75 %

4%

96 %

38 %

52 %

Har personal som arbetar med miljöfrågor
Anlitar konsulter som arbetar med miljöfrågor

Alla
4. Miljöbrons betydelse för att miljöarbetet nedan utförs idag.
Andel
0%

20%

40%

60%

80%

Hänsyn till miljöaspekterna tas i den dagliga verksamheten
Har kartlagt vilken miljöpåverkan som uppstår till följd av verksamheten
Har tagit fram skriftlig miljöpolicy
Har/har planer på att miljöcertifieras enligt ISO
Har/har planer på att miljöcertifieras enligt annan standard än ISO
Har personal som arbetar med miljöfrågor
Anlitar konsulter som arbetar med miljöfrågor

Mycket liten

Liten

Viss betydelse

Stor

Mycket stor
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Mest positiva med Miljöbrons projekt
5 Vilken är den mest positiva effekten projektet med Miljöbron har haft på ert miljöarbete?
Att arbetet blev så omfattande och väl genomfört som det blev. Mycket positivt!
Att det ökat intresset för miljöfrågor och att det förhoppningsvis kommer att genomsyra undervisningen
Att få en bekräftelse på att vi var miljömedvetna.
Att komma igång med miljöarbetet
Att Miljöbron hjälpte oss med det problem vi hade vilket var ett krav i vår miljödiplomering.
Att studenter gjorde en utredning som vi inte hade tid med
Att vi börjat ett aktivt miljötänkande över hela företaget!
Att vi fick hjälp med ett projekt som annars hade blivit senarelagt.
Att vi har fått licens för Svanen
Att vi kom till skott. Förstår faktiskt inte fråga 4 alls!
Att vi kommit igång - fått hjälp av duktiga studenter.
Att vi kunnat erbjuda företag i den av oss erbjudna miljödiplomeringsutbildningen hjälp med analys och
dokumentation.
Att vi kunnat genomföra projekt som det inte fanns tid eller pengar till att genomföra.
Bra genomförd kartläggning, som är en bra grund för fortsatt arbete. En bra presentation till alla anställda,
som förhoppningsvis ökar medvetenheten och förståelsen för miljöfrågor.
Den utvärdering av företaget som gjordes är ett jättejobb som varit oerhört viktigt för befintlig personal i
arbetsperspektiv. Samt att andra ögon har sett på verksamheten.
Det fick att vi lokalt i region Göteborg fick för ögonblicket ett något större miljöfokus
Egentligen mest ekonomisk och marknadsmässig effekt.
Eleverna hjälpte oss att ta fram hur nyckeltal kan räknas fram för vår verksamhet och det har vi haft stor
nytta av.
Fick upp ögonen för miljöarbetet
Få hjälp med att komma igång
Får vår del så har miljöfrågor redan en hög prioritet. Miljöbron har däremot gjort det möjligt att göra en del
som annars inte blivit gjort och samtidigt göra det möjligt att ge eleverna insyn i företagsvärlden.
Fått gjort värdefulla undersökningar med "fräscha" studenters ögon. Gett oss bra underlag för vårt
fortsatta arbete.
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Förmedlat studenter som kan arbeta med små projekt som vi själva inte hinner med.
Gav oss en kartläggning av hur kommunernas sophantering fungerar.
Gemenskap/samarbete om miljökrav i byggbranschen
Hjälp med identifiering av de lagar som är aktuella.
Idéer från utomstående, fritt tänkande studenter!
Jag hade lätt för att ta beslut i fråga om Svan-diplomering.
Kartlagt miljöpåverkan från företaget
klara mål för år 2005 och uppföljning av detta må.
Kommer utifrån och ser saker med nya ögon.
Kommit igång
Kunskap och insikt i miljötänkande från myndigheter
Kunskap om hur vårt företag ser ut utifrån miljöaspekten.
(förutsättning för att kunna bedriva konstruktivt miljöarbete)
Miljöbron hjälpte oss med en adress till en ECO-körningsutbildning.
Den har vi nu genomgått.
Nya tankar och infallsvinklar
Någon annans syn på saken, Man blir lätt hemmablind
Se svar på fråga 3 samt tidigare projekt
Som en grund (i alla delar) för det fortsatta arbetet mot en certifiering.
Stöd under miljöutredning och framtagande av miljölagar som gäller för oss.
Sådan arbete som skulle behövt göras länge blev gjort med påföljd att man har underlag för kommande
projekt, redovisningar mm
Vi fick god hjälp i det aktuella projektet som var matematiskt tungt att behandla. Studenten (Sabina
Kolodynska) som hjälpte oss under en termin var mycket duktig och trevlig. Kanske har vi också i
egenskap av referens något bidragit till att hon fick en chans på den svenska arbetsmarknaden, där ju
tyvärr ett namn med främmande klang kan skrämma bort en arbetsgivare
Vi fick hjälp på traven med en miljöutredning, vilket är svårt att göra som ovan. Skulle vilja ha hjälp en
gång till (med bättre planering från vår sida) men Miljöbron och vi fick inte tider etc. att stämma, tyvärr.
Vi har fått hjälp med att hitta en lämplig person till ett examensarbete
Vi har fått hjälp med studenter som tittat igenom delar av verksamheten som haft svårt att komma igång
själva.
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Vi sporras att fortsätta och får svar på frågor vi inte haft resurser att utreda själva. Därmed kommer vi
vidare i miljöarbetet på ett stimulerande sätt.
Vår miljöcertifiering 14001 kunde genomföras som en fortsättning på den miljöutredning som gjordes
Ökade kontakter med framtida ev. arbetstagare
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Andel som kan tänka sig att anlita Miljöbron igen
Alla

6. Skulle du kunna tänka dig att anlita Miljöbron igen?

Absolut inte
1%

Förmodligen inte
1%
Kanske
20%

Absolut
54%
Förmodligen
24%

Andel som skulle rekommendera andra att anlita Miljöbron
Alla

7. Skulle du rekommendera andra i liknande situation
att anlita Miljöbron?
Absolut inte
0%

Förmodligen inte
0%
Kanske
8%

Förmodligen
22%

Absolut
70%
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Hur Miljöbron påverkat synen på högskolan
Alla

8. Hur har projektet med Miljöbron påverkat din syn
på högskolan?
Mycket negativt
0%

Negativt
0%
Varken eller
26%

Mycket positivt
32%

Positivt
42%

Hur Miljöbron påverkat synen på miljökompetens inom högskolan
Alla

9. Hur har projektet med Miljöbron påverkat din syn
på miljökompetensen inom högskolan?
Mycket negativt
0%
Mycket positivt
21%

Negativt
0%
Varken eller
32%

Positivt
47%
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Projektets effekt på synen på samarbetet mellan högskolan och näringslivet
Alla

10. Hur har projektet med Miljöbron påverkat din syn
på högskolans förmåga att samarbeta med
näringslivet?
Mycket negativt
0%

Negativt
0%
Varken eller
18%

Mycket positivt
39%

Positivt
43%

Intresse för liknande projekt inom andra kompetensområden
Alla

11. Hur stort är ert intresse för liknande projekt inom andra
kompetensområden?
Andel
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ekonomi
Språk
Teknik
Juridik

Mycket litet

Litet

Visst intresse

Stort

Mycket stort
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Studenter
Nuvarande sysselsättning
Alla

1. Vilken är din nuvarande huvudsakliga
sysselsättning?
Arbetar i egen
regi
2%

Arbetssökande
9%

Arbetar som
anställd
28%

Studerar
58%

Forskar
3%

Annat: Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning?
Ar ute och reser tre månader.
Arbetar samtidigt som arbetssökande
arbetslös men påbörjar anställning om två veckor
Arbetssökande inom miljonindustrin i Kanada. Ska på intervju hos miljökonsultföretag imorgon!
Arbetssökande men har en arbetspraktik sedan en vecka tillbaka
Jobbar även extra på ett företag som jag fick kontakt med via Miljöbron
litet uppehåll från studierna, men ska plugga igen senare i vår...
Praktikarbete
praktikplats
Praktikplats genom Af
reser jorden runt
sjukskriven
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Andel av arbetstiden som de arbetar med miljörelaterade frågor
De somarbetar, driver eget eller forskar
2. Hur stor del av din arbetstid arbetar du med miljörelaterade frågor och uppgifter?

0 del av arbetstiden

Heltid 38%

39%

¾ av arbetstiden

4%
¼ av arbetstiden 15%

½ arbetstiden 4%

Hur mycket projektet underlättade att få arbete
Alla

3. Hur mycket underlättade projektet på Miljöbron för dig att
få arbete?

Väldigt mycket
10%

Mycket
13%

Inte alls
50%
En del
10%

Lite
17%
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Hur projektet påverkade viljan att arbeta med miljöfrågor
Alla

4. Hur påverkade projektet din vilja att arbeta med
miljöfrågor?
Mycket negativt
0%
Negativt
1%

Mycket positivt
17%

Varken eller
25%

Positivt
57%

Hur väl Miljöbron lyckades stärka studenternas självförtroende, kunskap m.m.
Alla

5. Hur väl lyckades projektet på Miljöbron med att…
Andel
0%

20%

40%

60%

80%

100%

… stärka ditt
självförtroende
… ge dig erfarenheter

… bredda ditt kontaktnät

… stärka dina kunskaper

… stärka dina referenser

Mycket dåligt

Dåligt

Visst intresse

Bra

Mycket bra
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Skulle du anlita Miljöbron om du det uppstod ett behov?
Alla

6. Om det idag skulle uppstå ett behov på din
arbetsplats som i omfattning var lämpligt att anlita
Miljöbron för, hur sannolikt är det att du skulle anlita
dem alternativt föreslå att de anlitades?
0 % chans
Mycket osannolikt
3%
(100 % chans)
Helt säkert
23%

(25 % chans)
Osannolikt
5%

(50 % chans)
Kanske
30%

(75 % chans)
Sannolikt
39%

Andel som skulle rekommendera andra att engagera sig i Miljöbron
Alla

7. Skulle du rekommendera andra att engagera sig i
ett projekt hos Miljöbron?

Absolut inte
0%

Förmodligen inte
3%
Kanske
10%

Förmodligen
29%
Absolut
58%
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Mest positiva effekten av engagemanget i Miljöbron
8. Vilken är den mest positiva effekten projektet på Miljöbron har haft för dig?
Att arbeta med och slutföra ett projekt.
Att det finns ett systematiskt arbetssätt för att arbeta med miljöfrågor, vilket jag tidigare inte haft
kännedom om
Att få arbetslivserfarenhet under studietiden. Detta gav mer förståelse för kommande
arbetssituation, erfarenhet, referenser.
Att få en bättre känsla för hur man kan arbeta med miljöfrågor på ett småskaligt plan. Dessutom
var det mycket lärorikt att träffa studenter från andra akademiska miljöer och ta del av deras
perspektiv. Jag lärde mig mer om hur man kan samarbeta för att komma vidare med ett projekt.
Att få inblick i verkliga problem och att se att kunskapsläget ute på arbetsplatserna inte är
särskilt stor inom miljöbiten. Dessutom saknas mycket information att tillgå överhuvudtaget.
att få komma ut och träffa företag och se miljöarbete i praktiken, samt möjlighet att känna att
man besitter kunskaper inom området.
Att få praktisk erfarenhet, gör ngt. "på riktigt"
att få omsätta mina i huvudsak teoretiska kunskaper i praktiken
Att i praktiken utföra det man bara läst om, vilket ger AHA upplevelser.
Att jag fick ett examensarbete genom dem.
Att jag fått "testa" jobba med miljö. Dvs. lite praktik i en annars allt för teoretisk studievärld.
Att jag fått prova mina teoretiska kunskaper i praktiken.
Att jag haft erfarenheter av arbete inom min utbildning när jag sökt jobb.
Att jag har lärt mig och fått insikt i hur ett miljöarbete kan fungera. Dessutom kan ett projekt av
den här typen få människor att inse vikten av miljöarbete.
Att jag lärde mej att man måste inte veta allt själv, utan kan konsultera experter eller annan
personal som riktat in sig mot en viss specialité.
att jobba i grupp och jobba med miljöfrågor i olika områden
att känna att man kan göra någon nytta
att man (vi) fått komma ut i "arbetslivet" och använda våra teoretiska kunskaper, samt att lösa
problemen som kan uppstå.
Att man faktiskt lärt sig en hel del i skolan. Hur det fungerar på en arbetsplats.
Att man fick komma ut och se lite annat än skolbänken.
Att som student komma ut på företag och se hur de arbetar med miljöfrågor fick mig att komma
fram till vad jag skulle vilja jobba med. Dessutom kände jag ett självförtroende vid
anställningsintervjuer då jag kunde berätta att jag faktiskt arbetat lite som en typ av miljökonsult.
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Blivit intresserad av miljörelaterade jobb
Bra att knyta olika typer av kontakter
Bra kontakt med arbetslivet. Lite med verklighetsuppfattning fick man, så här går det till i
arbetslivet.
Bra merit i CV:et att ha genomfört ett projekt!
Bättre självförtroende.
De förmedlade ett exjobb! Efter det blev Miljöbron bortkopplad, har inte haft kontakt med de
sedan dess.
Den har gett "arbetslivserfarenhet" inom miljöområdet
Det gav mig chans att ha kontakt med företag och "den riktiga världen". Det gav mig också
bättre självförtroende. Jag ser stor potential, tyvärr åtog jag mig bara två uppdrag varav ett rann
ut i sanden pga uppdragsgivaren.
Det har gett mig bevis på min kunskap och skapat kontakter.
Det projekt jag gjorde på Miljöbron gav mig min första arbetslivserfarenhet inom miljöomradet.
Innan jag deltog i projektet hade jag enbart studieerfarenhet inom området. Jag gjorde projektet
at ett ingenjörskonsultföretag och ansvarig dar visade oss runt och förklarade hur de arbetade
vilket gav mig bra uppfattning om hur företaget arbetade och de projekt de jobbade med.
Företaget var mycket nöjda med var skriftliga och muntliga redovisning av projektet.
Det var det första projektet vi gjorde så gott som helt på egen hand. Och detta gav mycket.
det var lärorikt, projektet i sig var kanske inte det mest lyckade men det var en erfarenhet att få
medverka i ett projekt som kanske inte alltid lyckas.
Det var trevligt.
Det var under praktikkursen på Miljöveteskapliga programmet som Miljöbron ordnade. Jag fick
ett stort kontaktnät och förbättrade mitt självförtroende.
Det var verkligen kul och givande att göra en miljöundersökning, som har gett mer insikt in de
nu högst aktuella miljöfrågor.
Det var väl lite kul det första jag gjorde det andra var en del av kursen miljörevision så var ju
viktig.
Det är nog att man tänker ständigt på miljöfrågor förknippade med ekonomisk vinning tror jag,
då jag inte studerar miljö utan organisationspsykologi kan jag säga att jag lärt mig att ingenting
är svårt, det är bara att söka och hitta information om ämnet miljö. det kunde även jag som
gjorde ett miljöprojekt men ändå läser något helt annat. det positiva är att jag fick upp ögonen
på att kanske läsa lite miljö.
En breddning av meritlistan, alltså ytterliggare en sak att visa upp för blivande arbetsgivaren!
En verklighetsrelaterad uppgift med anknytning till näringslivet.
En viss erfarenhet av projektarbete är bra!
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erfarenhet
Erfarenhet som ger kunskaper från berkligheten och "mer råg i ryggen" i form av självförtroende
inför liknande uppdrag.
fick komma ut från de grå universitetsväggarna och möta verkligheten
Fick möjlighet att jobba med juridik i praktiken
fortsatt arbete på företag för att slutföra större uppdrag
Få en inblick hur det fungerar hos andra företag med deras syn på miljön och tillförande
frågeställningar.
Få en ny erfarenhet.
Fått bättre insyn in hur miljöarbete fungerar i praktiken
Fått pröva på miljöjobb i praktiken och förhoppningsvis ge en bra merit för framtida jobbsökande
Fördjupad kunskap inom miljölagstiftning. Träffa trevliga människor.
Gav ett intressant examensarbete
Gav lite inblick i ett företag av en typ som jag troligen aldrig annars skulle komma i kontakt med.
Gav mig erfarenhet av hur småföretagare kan se på miljöfrågor (och en utflykt till ett
industriområde i Göteborg när det var härligt väder).
Dessutom var det roligt. Företagaren var mycket positiv.
Genom miljöbron och Göteborgs Universitet fick jag en praktikplats, som senare ledde till en
projektanställning.
Gett sidoeffekter i form av kontakter som inte berörde det egentliga projektet
Givit idéer om vad man kan jobba med.
Givit mig ett arbete.
Har fått en bättre förståelse vad som krävs av företag för att få olika miljö sertifikat
Har fått en ny syn på miljörelaterade frågor
Har insett vad jag har för användning av de kurser jag läst, plus att jag mer har förstått att jag
verkligen kan något och har något att tillföra på en arbetsplats.
har inte gjort något projekt!
har inte gjort något uppdrag genom miljöbron. skulle göra ett, men hoppade av den aktuella
kursen. men jag tycker det är superduper att miljöbron finns, och kollar då och då på hemsidan
om det finns andra intressanta jobb eller uppdrag man skulle kunna göra.
Hjälpte till med kontakter och ett diplom för avslutat arbete är bra att ha.
Inget spec.
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Insikt om att det finns miljöfrågor som kan vara intressanta att arbete med och att marknaden
för att förbättra miljön är något som företagen intresserar sig mer och mer för.
Jag fick anställning på Miljöbron!
Jag fick en projektanställning på ett företag som jag gjorde ett uppdrag på. Jag har fortfarande
kontakt med företaget och de rekommenderar mig för andra företag som behöver hjälp.
Jag fick en tidsbegränsad projektanställning via miljöbron.
Jag fick möjlighet att delta i ett projekt under tiden jag var arbetslös och inte hade något att
göra. Det kändes bra att få göra lite nytta.
Jag har fått använda mina miljökunskaper praktiskt, vilket har varit kul. I det första projektet jag
genomförde kände jag verkligen att jag gjorde nytta. Jag tycker att det har varit bra att få
erfarenhet av hur miljöarbete kan fungera inom ett företag, eftersom det är miljöfrågor jag vill
arbeta med framöver. Dessutom har jag fått nya kontakter och vänner.
Jag har fått större kunskap om de områden som uppdragen berörde.
Jag har inte varit med om något projekt på miljöbron. Jag har däremot fått en kontakt som
resulterade i en handledare för mitt examensarbete. Har jag hamnat i eran databas av misstag?
Bortse från mitt resultat i så fall.
Jag hoppade på första bästa projekt, för jag var ivrig och ville skaffa mig erfarenhet. Kanske
blev det av en annan inriktning än vad jag först hade trott, men det gav bra erfarenheter ändå.
Efter att jag medverkat i Miljöbron, fick jag ganska snart projektanställning på annan ort och
kunde inte fortsätta arbeta med fler projekt inom Miljöbron. Därefter fick jag ett fast arbete och
sedan har det rullat på. Hade jag inte flyttat hade jag försökt att hoppa på ett nytt projekt mha
Miljöbron. Miljöbron uppfattade jag ha ett bra nätverk med många olika företag och
organisationer, det är säkert ännu större idag. Nätverket och kontakterna är bra för en
nyutexaminerad student som kastar sig "grön" ut i arbetslivet.
Jag kom undan skolmiljön.
Jag vet vad jag INTE vill syssla med!

Kontakten med företagen.
kontakter
Kontaktnät byggts ut
Kontaktnätverk med andra studenter och med de som jobbar i Miljöbron för att hålla mig a jour
med vad som händer på miljöområdet. Min tid i ett projekt i Miljöbron var mycket kort och jag
höll precis på att ta steget ut i arbetslivet, så nyttan från just det projektet var ganska liten. Dock
ser jag att Miljöbron i sin helhet fyller en viktig funktion mellan studenter och näringsliv.
Kontakt med konsultnätverk.
Koppling mellan teori och praktik. Att få praktisk erfarenhet.
kunskap om hur miljödiplomeringesarbetet går till
Lärde mig om miljödiplomering
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Man märker att det inte är så svårt att genomföra ett uppdrag
mer erfarenhet
Miljöbron har tipsat ett företag om mig, vilket ledde till anställning under ett halvår i arbete med
miljöfrågor
Möjligheten att få komma ut i det "verkliga livet" och få insikt i de vardagsproblem som styr ett
företag.
Möjligheten att sätta teoretiska kunskaper i praktik, som stärkt självförtroendet och höjt min
motivation inom ämnet.
Ny kunskap och erfarenhet från att praktiskt arbeta med miljöfrågor.
omsätta teori till praktik.
Ordnade examensarbete
Praktisk erfarenhet
Roligt att få tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken. Jag märkte att jag kunde mer än jag
trodde. Att se att man inte behöver vara superexpert direkt utan att saker och ting löser sig.
Se bredare, än ekonomiska (jag är civilekonom) på saker och ting i företag.
Se hur det fungerar i arbetslivet
Se ovan!
Självförtroende att våga ta kontakt med företag och inse att mina kunskaper behövs verklighet
hos olika organisationer.
Självförtroende, man vet att det man läser fungerar i den "riktiga världen".
Smidigt att hitta ett examensarbete
Som en länk från studier till arbetsliv. Så att man som student känner att man har kunskap att
komma med.
Som student ar det mycket positivt att få en första kontakt med arbetslivet som inte riktigt ar på
riktigt. Man kan göra bort sig utan större konsekvenser, om man säger så :) Och det ger
självklart bättre självförtroende och en första erfarenhet på CVn, förutom studierna.
stärkt självförtroende och ta ansvar
tro på min förmåga
Viljan att engagera mig i miljöfrågor och en motivation till att det behövs.
Vårt projekt var ytterst litet så det påverkade i stort sett inte alls min situation och jag kanske
inte är den mest representativa att svara. Men det är jättebra att Miljöbron finns och det verkar
ha utvecklats mkt på senare år, vilket är positivt. Studenter måste få praktik och kontakter!
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Hur Miljöbron kan öka nyttan för studenter som engagerar sig i projekten
9. Hur anser du att Miljöbron kan öka nyttan för studenter som engagerar sig i projekten?
"på min tid" (3 år sedan) var det få studenter som var engagerade. Engagera fler studenter och
fler företag.
?
?
Att få arbetslivserfarenhet under studietiden. Detta gav mer förståelse för kommande
arbetssituation, erfarenhet, referenser.
att informera högskolor och universitet. Kanske inte bara miljöstudenter, utan även andra
inriktningar.
att studenterna erbjuds en liten ersättning för de arbete de utfört.. fast kanske bara på högre
nivåer, som vid ex-jobb.
Bjuda in dessa på någon slags presentation/föreläsning
Det ger, som jag skrivit, en erfarenhet. Dessutom var det roligt.
det kan hjälpa dem att få komma till företag och visa vad de kan och på så sätt förhoppningsvis
få in en fot på det företaget.
Det var några år sedan jag höll på, men jag tyckte då att det var viktigt att dels få ihop studenter
som inte har "miljötänkande" i sin utbildning med studenter som har det. Mixen är bra för bägge
grupperna. Dessutom är det viktigt att studenterna gör åtminstone tre projekt. Anledningen till
det är två; Dels rent administrativt (att miljöbron minskar sitt arbete med att förklara hur
miljöbron och projekten fungerar hela tiden) samt för att det ger mervärde dels till företagen
(mer erfarna studenter) och dels åt studenterna själva (förståelsen bankas in lite mer effektivt).
det vore bra om miljöbron i större omfattning kunde förmedla projektanställningar, sommarjobb
etc. det skulle vara en verklig morot att göra projekt
Dra in fler projektarbeten.
Träffar med näringslivet där företag och studenter har möjlighet att göra reklam för sig.
En del projekt är lite för simpla.
En snabb inblick, i hur det kan fungera på arbetsplatser.
fler möjligheter till längre projekt/arbete
få erfarenhet
försöka få fler företag engagerade. gärna stora företag.
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Genom att bjuda in arbetsgivare och studenter som gjort uppdrag på Miljöbron till seminarier dar
arbetsgivare berättar om sin organisation och tipsar om hur man söker jobb och vilka
egenskaper och erfarenheter som ar viktiga for att jobb inom deras organisation. Kontakter ar
mycket viktiga for att få ett jobb och Miljöbron ar ett utmärkt forum for att formella dessa.
Miljöbron kan aven anordna en karriarsmassa for alls studenter inom miljöomradet dit
miljöföretag kommer och presenterar sig.
Miljöbron kan också ordna studiebesök for de som gjort projekt inom miljonindustrin. Bra tillfälle
att lära sig mer om industrin och knyta kontakter.
Miljöbron kan bidra till att ordna (lagt betalda) praktikplatser inom miljonindustrin sa att
miljöstudenter kan få arbetslivserfarenhet inom området.
Genom att företagen som man gör arbetet för skall vara tvungna att ge studenterna referenser
om de anser sig vara nöjda med projektarbetet.
Genom att ha projekt som faktiskt kan genomföras på ett bra sätt under den givna tiden. Vi
hade för lite tid för att kunna göra ett arbete som skulle göra faktiskt skillnad för företaget vi
arbetade mot.
genom att träffas regelbunden och diskutera olika ämnena.
Göra mer reklam!!
Höra av sig oftare och fråga vad man önskar få hjälp med!
Ingen aning
ingen aning
Inget jag tänkt på.
Ja, eftersom man kan få komma ut i "verkligheten" och inte bara sitta och läsa om saker utan
även testa den kunskapen, samt möta på problem som inte finns i ens böcker.
Jag blev intresserad för att en tjej som jobbar på miljöbron kom och presenterade ert arbete och
visade vilka projekt som fanns för tillfället. Detta tror jag är det absolut bästa sättet.
Jag tror Miljöbrons projekt är en bra ingång för studenter som inte har någon erfarenhet alls
inom miljöområdet. Själv hade jag erfarenhet från området, därför gav det inte mig lika mycket.
Jag tycker att man som student redan har stor nytta av att genomföra Miljöbrons projekt och jag
kommer inte på något som jag tycker kan förbättras.
Övrig kommentar om enkäten: Vissa av enkätfrågorna som handlar om ens arbete är
svårbesvarade om man är arbetssökande...
Jag tycker att ni gör ett bra arbete för studenterna idag
Jag tycker att så som ni verkar arbeta idag, med att skapa kontakter med företag,
organisationer, myndigheter osv. åt nyutexaminerade studenter, är bra. Det är också viktigt att
hela tiden följa upp projekten, så att de löper på som tänkt. Jag fick ett fint intyg efter det projekt
som jag var med i och det var bra. Det kunde jag skicka med ut tillsammans med mina andra
papper. Referenser, erfarenheter och kontakter är jätteviktigt.
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Jag tycker att uppdragsgivarna, bör avge någon form av skriftligt omdöme om arbetet som
utförts. vilket värde har det haft för företaget och vad arbetet eventuellt resulterat i. visserligen
fick jag denna information muntligen men det är som student alltid bra att kunna peka på ett
skriftligt dokument om man skall använda detta som referensjobb när man söker andra
uppdrag/anställningar.

Jag tycker det är mycket bra att de engagerar sig i kurser på universitetet. Miljörevisionen var
mycket bra eftersom Miljöbron hittat ett bra företag. Jag tycker att Miljöbron skulle kunna öka
nyttan genom att höja ribban lite och anlita lite större företag i de olika kurserna och projekten.
jag tycker faktiskt att utbildningen skall ge erfarenhet och inte miljöbron. Miljöbron tar jobb från
oss konsulter istället.
Jag tycker Miljöbron är bra som det är, det är svårt att hitta förbättringsområden.
jag tycker det är bra nu :)
jobba mot företag som verkligen satsar på miljöarbete.
Kan även lägga ut examensarbeten
kanske
kanske ge möjlighet till praktik eller besök på riktiga arbetsplatser som utför miljöarbete, t ex
kommuner? Men jag tyckte det var bra
Kanske, men vet tyvärr inte hur.
kontakt med arbetslivet för eventuell framtida anställning
Kontakter och det jag skrev punkt 8. En negativ faktor är att en del av projekten kräver mer utav
studenterna än vad jag anser ska genomföras utan betalning. Visst erfarenhet är ett måste, men
linjen mellan utnyttjande och samarbete kan tyckas vara vag i vissa fall. Dock är det frivilliga
uppdrag och valet görs av var man. Kanske kan vissa projekt undersökas av er på miljöbron.
Kontakter och se att man verkligen kan någonting vilket kan vara svart att veta innan man
kommer ut i verkligheten.
Kunde underlätta med lite mer information både till mig som student och till företaget ifråga om
vad som krävs av respektive parter
lær sig att ta ansvar genom att arbetet ska hjælpa det føretaget man arbetar mot. vidare trænar
man sina kunskaper i samarbete och får en bred "miljø syn", i synnerhet genom att få kunskap i
hur miljøtænkandet skiljer sig mellan arbetsgivaren och de krav sammhællet stæller.
man lär sig att betrakta miljöfrågorna från ett annat perspektiv, jobba i grupp med studenter som
har läst/läser olika program
Medverka till att få feedback från företaget eftersom effekten av projektet kan ligga långt fram i
tiden.
Mer marknadsföring mot företagen och se till att de företagen som engagerar sig gör det hela
vägen igenom.
Mer omfattande projekt där företagen får betala för tjänsten.
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Mera koppling mot permanent jobb, så att det finns en chans att få mer permanent jobb
Mycket stor!
Mycket är upp till projektdeltagaren själv. VI fick bra hjälp från Miljlöbron. TACK!
Möjligen något större omfattning på projekten.
Möjligtvis starta något slags nätverk via miljöbron. Typ "Miljöbron alumni".
Nyttan är redan stor men det kan vara att få fler lärare att inse fördelar av att ta in näringslivet
tidigare i utbildningarna och inte bara vid ex-jobb.
Praktisk erfarenhet utöver mer teoretiska övningar som vi får i våra vanliga ämnen.
projekten måste anpassas till studenternas nivå, göra klart för företagen att man inte kan allt
inom deras bransch när man läst några år på Chalmers så att inte kraven på ett kort projekt blir
orimliga. då blir det roligt och bra för båda parter.
Samarbeta tätare med högskolans ledning för de program som kan vara aktuella för projekten.
Se ovan samt få svart på vitt att ens kompetens är efterfrågad.
Se till att de företag som studenterna får kontakt med verkligen är intresserade av
miljödiplomeringen.
Se till att de projekt som finns håller tillräcklig standard, och att företagen har ett väldefinierat
problem. I mitt projekt var det lite vagt vad företaget egentligen ville ha, vilket gjorde att det inte
gav så mycket som det skulle kunnat göra.
Se till att företagen är seriösa och har realistiska förväntningar.
Skaffa jobb efter examen till dom med miljörelaterade uppg.
ställa upp som referenser eller låta företaget ställa upp som referenser. Tydligare markera för
studenten att de får skriva upp er som referens. Vad står diplomet för? Översätta till CV.
Behöver hjälp med det!
Stärka självförtroendet genom att visa vad man kan som student och få ta egna initiativ.
Större och skarpare projekt, plocka bort oseriösa förslag på examensarbeten.
Svårt att svara på; för mig har det fungerat utan problem!
Svårt för mig att säga eftersom jag var helnöjd med att få ett snyggt diplom som visar att man
brytt sig och faktiskt gjort något positivt för miljön.
Var mer involverade i projekten, tex ha en uppföljning där olika grupper berättar för varandra
vad de gjort.
Vet ej
vet ej
Vet ej
Vet ej
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Vet ej
Vet ej
vet ej
Vet ej
Vet ej
Vet ej, man får engagera sig lite själv också...
Vet ej. Jag fick vad jag förväntade mig.
Vet ej... Det blir ju mycket vad man gör det till själv.
Vet inte
Via fler intressanta examensarbete, seminarium, mässor och liknande.
öka nyttan??
Öppna upp dörrar till företag, skapa kontakt med arbetslivet där man får prova på att lösa ett
verkligt problem. Se att man inte behöver kunna allt för att få jobba på en arbetsplats, d v s det
är inte bara superduktiga människor som får jobb...
Öva på att "arbeta" utanför skolan.
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