EXAMENSARBETE
Kultur som ett verktyg att driva hållbar utveckling framåt?
Musikens Hus
Musikens Hus verksamhet är organiserad som en ekonomisk förening i kooperativ regi sedan drygt
25 år. I huset finns sjuttio repeterande musikgrupper, kursverksamhet och kulturföreningar.
Föreningen driver en vegetarisk restaurang med rättigheter och har över 230 publika arrangemang/år
+ fester, seminarium m.m. Musikens Hus bedriver även en verksamhetsserie med skolföreställningar
för Göteborgs skolor. Musikens Hus är ett fritt ”DIY” kulturhus, man satsar och jobbar med det man
vill och det som känns angeläget - förutom en mötesplats med kultur och vegetarisk mat vill man nu
lyfta fram det viktiga arbetet med miljö och hållbar utveckling.

UPPGIFT
För snart fyra år sedan så startades idén med att göra Musikens Hus till ett Co2 fritt kulturhus.
Projektet har blivit konkretare och vuxit under i takt med att de sett så många behov och
beröringspunkter både i huset och från andra aktörer utanför fastigheten. Man har gjort en enklare
energikartläggning i huset och lokal energiproduktion har varit huvudfokus och förhoppningen är att
under våren kunna ansluta en 40 kW solpanelanläggning på taket.
Nästa steg framåt är att fortsätta arbetet med det gröna kulturhuset även på utsidan och
runtomkring Musikens Hus. Förutom ett vegetariskt kök i restaurangen, lokal energiproduktion, ett
hållbarhetsarbete inne i huset, vill man även försöka bli en samlingsplats för positiva gröna initiativ.
Förutom alla som besöker Musikens Hus på plats och tar del av verksamheten, når man 10 000-tals
människor via programblad, nyhetsbrev, tidningar, sociala media och hemsida.
Att göra ett ställningstagande i kulturlivet och med kulturen som plattform är ett av de starkaste
opinionsbildande medel som finns idag. Man sänder en tydlig signal till besökarna som ger avtryck.
Musikens Hus ska vara en förebild för ett gott och hållbart miljöarbete och genom sitt arbete
inspirera privatpersoner, föreningar/företag och andra kulturbyggnader att fundera över sitt eget
miljöarbete och sina möjligheter att medverka till ett mer hållbart samhälle.
Examensarbetet innebär att utreda hur kulturen kan användas för att driva på hållbar utveckling. Hur
kan verksamheter som Musikens Hus vara en föregångare när det gäller hållbar utveckling och hur
påverkas besökarna i sitt privat- eller yrkesliv? Vilka miljömässiga och sociala effekter får
verksamhetens arbete med hållbar utveckling? Kan Musikens Hus som verksamhet vara ett
nudgingverktyg?
Detta är några frågor som kan utredas inom ramen för examensarbetet, men det finns stora
möjligheter för dig som student att påverka projektets utformning.
Syftet med examensarbetet är identifiera potentiella argument för hur Musikens Hus kan bidra till
stadens olika utmaningar inom miljö och social hållbar utveckling.
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.

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.

Förkunskaper

Examensarbetet är lämplig för dig som läser en utbildning inriktad hållbar utveckling och/eller
beteendevetenskap.
Omfattning

Examensarbetet är lämpligt för två studenter och kan anpassas både kandidat och mastersnivå.
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
Kontaktperson Miljöbron
Helena Callstam, tel. 0766 – 12 17 50
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.

