EXAMENSARBETE
Hur organiseras miljöarbetet på högskolorna?
HÖGSKOLAN VÄST
Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en
attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat
lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Högskolan Västs
verksamhet ska främja en hållbar utveckling, både i stort och smått. Högskolan jobbar för att
integrera hållbar utveckling i undervisningen. Högskolan Väst strävar mot ständig förbättring för att
möta de krav och förväntningar som ställs från studenter, intressenter och myndigheter.
UPPGIFT
Uppdragsgivaren står inför att bygg upp en struktur kring hur de ska implementera
miljöledningsarbetet i organisationens struktur. Vad säger forskningen kring hur man bygger upp en
organisation så att arbetet kring miljöfrågor sprids ut i organisationen och implementeras?
Det är många högskolor som har arbetet med detta i många år. Hur har de strukturerat sitt arbete i
sin organisation? Är arbetet delegerat ut i organisationen eller är den centrerad? Finns det någon
möjlighet till att påverka ledningen eller finns det något mandat hos den som har ansvaret? Vad kan
man lära sig av deras framgångar och misslyckande?
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 organisation, ekonomi, statsvetenskap eller likande.
Omfattning
Examensarbetet omfattar 15hp för två studenter eller 30hp för en masterstudent.
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.

