EXAMENSARBETE
Digitalisering: Ett verktyg för att förena internationalisering och minskad
miljöpåverkan inom högre utbildning?
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 Högskolan Väst jobbar globalt och regionalt. Detta medför en del resor för att ha
möten och delta i konferenser, vilket ger upphov till utsläpp av bland annat växthusgaser. Högskolan
har precis som andra myndigheter i Sverige i uppdrag av riksdag och regering att minska sina
koldioxidutsläpp. Samtidigt har regeringen tillsatt en offentlig utredning som ska föreslå nya mål och
en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor, och Högskolan Väst har
internationalisering som ett av sina prioriterade områden under perioden 2018-2020. Här finns en
konflikt mellan klimatmålet och internationaliseringsmålet, eftersom internationella resor vanligen
sker via flyg och ger upphov till stora koldioxidutsläpp.
I detta examensarbete vill uppdragsgivaren att studenten undersöker hur digitala verktyg används av
högskolor som en lösning för att förena målen internationalisering och målet att minska
koldioxidutsläppen från resande. Inom projektet REMM, resfria möten i myndigheter, har man arbetat
med en metod för att skapa en digital möteskultur, öka andelen resfria möten och minska de fysiska
resorna. Uppföljningar visar att koldioxidutsläppen från resor minskar mer i de deltagande
myndigheterna jämfört med övriga myndigheter. Vad kan Högskolan Väst lära av högskolor som har
deltagit i REMM-projektet eller som på annat sätt aktivt har arbetat med att öka resfria möten och
konferenser? Här är exempel på frågor som kan ställas:
- hur har högskolan/högskolorna arbetat med att skapa en digital möteskultur i organisationen och
hur väl har man lyckats?
- hur följer högskolan/högskolorna upp och mäter antalet fysiska resor respektive mötesfria
möten/konferensdeltagande och hur väl fungerar denna uppföljningsmetod?
- hur har arbetet med att skapa en digital möteskultur påverkat resmönstren bland anställda inom
och utom Sverige?
- hur mycket tid och resurser har lagts ned i arbetet och hur mycket tid och resurser har man sparat
genom minskat resande?
- vad har fungerat bra respektive dåligt i den undersökta högskolan/högskolorna och vilka lärdomar
har de dragit av det?
Med vägledning av resultaten är det önskvärt att studenterna utformar någon typ av rekommendation
för hur Högskolan Väst bör gå tillväga för att att öka andelen resfria möten, minska antalet resor med
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stora koldioxidutsläpp utan att det påverkar internationaliseringen av verksamheten negativt, antingen
som en del av examensarbetet.
Examensarbetet är en utvärderingsstudie, men de exakta frågeställningarna beror på vilken teoretisk
infallsvinkel studenten väljer tillsammans med sin handledare inom ämnet. Det är en fördel om
studien är en jämförande studie av två strategiskt valda organisationer, då det ökar möjligheten att
dra slutsatser som är relevanta för fler organisationer än de som har undersökts.
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 har kunskaper inom informatik, organisation, ekonomi,
statsvetenskap eller liknande.
Omfattning
Examensarbetet omfattar 15hp, kandidatnivå för två studenter eller 30hp för en student.
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
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