
 
 

Exjobb i samverkan – för en hållbar samhällsutveckling 

 

Har er organisation en utmaning eller en outnyttjad möjlighet relaterat till hållbar 

samhällsutveckling som ni vill undersöka vidare eller hitta en lösning på? Eller är ni nyfikna 

på att på annat sätt följa och vara delaktiga i när studenter utforskar en samhällsrelevant 

frågeställning? Då är Exjobb i samverkan något för er! 

 

Studenter vid Malmö universitet erbjuds under läsåret 2022-2023 möjligheten att skriva 

examensarbete med en utomstående organisation. Examensarbetet kan innebära ett nära 

samarbete mellan studenten och organisationen. Det kan även innebära att organisationen 

bistår med fysiska studieobjekt, personer att intervjua eller annat som kan hjälpa studenten 

med deras arbete. 

Exjobb i samverkan är utformat i linje med Malmö universitets Strategi 2025 och sätter fokus 

på ett interdisciplinärt och utforskande lärande där studenterna utvecklar förmågor och 

handlingsberedskap för att möta aktuella och framtida utmaningar. 

Årets tema - Klimatet och människan  

Temat spänner över flera forsknings- och utbildningsområden. Förutom de självklara 

utmaningarna relaterat till våra byggda miljöer, energifrågor, transport och mobilitet, så 

rymmer det också frågeställningar relaterade till hälsa och klimat, idrott och miljö, migration 

och klimat, grönt socialt arbete och mycket, mycket mer. Läs mer om aktuell forskning på 

temat här. 

Möjligheter till samarbete  

Vi söker nu konkreta utmaningar och förslag på samhällsrelevanta problemområden för de 

examensarbeten som skrivs under perioden vårterminen 2023. Skriv ner era tankar i ett kort 

mejl till anna.bogeskar.brandt@mau.se (gärna på engelska om ni vill få större spridning då 

många studenter går på internationella masterprogram). 

https://mau.se/forskning/forskning-i-fokus/fokus-klimatet-och-manniskan/


Era idéer kommer läggas upp på en lärplattform som studenterna, som deltar i Exjobb i 

samverkan, kan ta del av. Ni förbinder er inte till något utan det här är ett sätt att inspirera 

våra studenter till aktuella problemområden och erbjuda dem en första ingång till dialog med 

er. 

Intresseanmälan till Anna Bogeskär Brandt: 

Oavsett om ni har en idé eller inte, meddela gärna anna.bogeskar.brandt@mau.se om ni är 

intresserade av att bli kontaktade av studenter som letar intervjupersoner eller ser andra 

möjligheter till samarbete under deras uppsatsarbete senast 16 februari, tack. 

Ömsesidig nytta: 

För studenterna är det en möjlighet att få praktisk erfarenhet av konkreta utmaningar i 

arbetslivet och hitta samhällsrelevanta frågeställningar. För er är det en möjlighet att etablera 

kontakt med engagerade studenter och att bidra till deras kunskapsutveckling i egenskap av 

uppdragsgivare eller samarbetspart. Resultatet av studenternas examensarbete kan 

förhoppningsvis komma till användning i er organisation och vem vet, kanske är det i detta 

samarbete ni träffar er framtida kollega?  

Om vi hittar en matchning planeras och genomförs examensarbetet utifrån bägge parters 

behov, både er som organisation och studenternas. I dialog med studenterna och vid behov 

med deras handledare på Malmö universitet kommer ni överens om den bästa lösningen för 

just ert samarbete.  

Upptäck hur vi kan göra skillnad tillsammans! 

Malmö universitet är ett lärosäte i tätt samspel med samhället som kännetecknas av moderna 

studieformer, ett flervetenskapligt arbetssätt och en öppen, inkluderande atmosfär. Genom 

forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft bidrar Malmö universitet till 

ett mer hållbart och jämlikt samhälle där vi i samverkan med andra samhällsaktörer, skapar, 

delar och sprider kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället.   

 

 


