EXAMENSARBETE
UTREDNING AV MILJÖNYTTA FÖR SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG
VERKSAMHET
Miljöbron är Sveriges äldsta och största professionella organisation för studentsamverkan inom
hållbar utveckling. Vi finns i Västra Götaland och Skåne och engagerar varje år ca 500 studenter och
200 företag i samverkansprojekt för hållbar utveckling. Miljöbron har i 20 år stöttat framförallt småoch medelstora företags hållbarhetsarbete. Genom våra samverkansprojekt har vi fört samman 1500
företag med över 4000 studenter. En tidigare effektstudie har funnit att vi kraftigt bidrar till att 1)
miljöarbete som annars inte hade genomförts blir utfört, 2) miljöarbete tidigareläggs, 3) miljöarbetet
får nya infallsvinklar. Studien visade att företagen arbetat vidare med hållbarhetsfrågor men inte på
vilket sätt.
UPPGIFT
Vi vill erbjuda dig möjligheten att genomföra kvalificerat utredningsarbete om hur företag på ett
verkningsfullt sätt kan arbeta med miljöfrågor. Vår frågeställning är hur Miljöbrons projekt påverkat
hållbarhetsprestandan i ett urval av de företag som vi arbetat med under åren. Så långt det är möjligt
vill vi få ut kvantitativa data, alltså sparade pengar, minskade utsläpp och minskad resursanvändning. Vi
tror att en lämplig metod är att identifiera företag, boka träffar och samla in data runt om i regionen.
Ditt arbete är en viktig pusselbit i vårt utvecklingsarbete och du kan förvänta dig ett stort
engagemang från oss i din uppgift.
Förkunskaper

Examensarbetet är lämplig för dig som avslutar en kandidat eller masterutbildning inom miljö och
hållbar utveckling, statsvetenskap, företags- eller nationalekonomi eller statistik. Det är viktigt att du
är väl orienterad inom hållbar utveckling.
Omfattning
Examensarbetet omfattar 15-30 hp och kan anpassas till både kandidat och mastersnivå.
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Martin Ahrin-Larsson, tel. 0766 – 12 17 52
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till ex-jobb@miljobron.se. Skriv tydligt i mailet vilket
ex-jobb det är du söker, ange även om du är intresserad av något av våra andra ex-jobb.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

