EXAMENSARBETE
Hur skapas en attraktiv stad så pendlarna blir bofasta?
TROLLHÄTTAN CITY
City Trollhättan försöker skapa en långsiktigt hållbar utveckling av stadskärnan. I City Trollhättan
arbetar vi med att förena allmänna och kommersiella intressen, genom att samla handel, övriga
näringar, fastighetsägare och Trollhättans stad i en förening.
UPPGIFT
I dagens samhälle rör sig människor från olika orter för att pendla. Undersökningar visar att man kan
tänka sig att pendla ungefär 40-60 minuter en väg till sitt jobb. Urbaniseringen blir bara större och
större. I dagsläget så pendlar ca 9000 personer till sina arbetsplatser i Trollhättan. Det är också ett
antal personer som pendlar från Trollhättan till andra orter. En av de grupper med personer som
pendlar in till Trollhättan är studenter som läser på Högskolan Väst. Många av dessa åker till
högskolan för att sedan lämna högskolan och staden när undervisningen är slut.
Hur kan man locka pendlare att stanna kvar i den stad de pendlarna till? Vilka värden måste skapas
eller finnas för att få en pendlingsort ska bli attraktiv? Finns det några pendlingsorter som har lyckats
med detta?
Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både
student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.
Förkunskaper
Examensarbetet är lämpligt för dig som läser kulturgeografi, beteende eller likande.
Omfattning
Examensarbetet omfattar 15hp, kandidatnivå för en/två studenter.
Ort
Trollhättan
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Sandra Johansson, tel. 0766 – 12 17 53
Ansökan
Maila CV, personligt brev och betyg 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.

