Behöver ni hjälp med att integrera hållbarhetsfrågor i er verksamhet?

Vi på Hållbar Utveckling Skåne är en ideell förening specialiserade på att lyfta
hållbarhetsfrågor inom olika områden och sektorer. I samarbete med Blekinge Tekniska
Högskola kommer vi nu att arbeta med entusiastiska studentteam inom ramen för
mastersprogrammet i strategiskt ledarskap mot hållbarhet (MSLS), samt en fristående
distanskurs inom samma ämne. Målet är att integrera hållbarhetsrelaterade processer hos
företag. Det finns tre olika alternativ för dig som medverkande företag:
Alternativ 1
- Inom ramen för en projektkurs inom masterprogrammet MSLS, ’Strategic planning for
Sustainability’ (SPS), fördjupa er i metodiken Backcasting för att formulera en hållbar vision
och systematiskt och strategiskt arbete för att nå den* tillsammans med studenterna och via
detta få:

•
•
•
•
•
•

En granskning och uppdatering av er vision och mission
En detaljerad genomgång av era nuvarande aktiviteter kring hållbarhet
Massa innovativa idéer för att överbrygga gapet mellan era nuvarande aktiviteter och
ett tänkt framtidsscenario
Tillgång till en strategisk prioriteringsmetod för att göra det möjligt för era
beslutsfattare att ta kloka steg framåt
En strategisk handlingsplan som kartlägger en möjlig väg för er organisation att bli
mer hållbar
Tillgång till ny kunskap, engagemang och passion från ett mångsidigt team på fyra
till fem studenter

Samarbetet löper över en tremånadersperiod från början av november 2022 till slutet av
januari 2023.

Medverkande företag åtar sig att:
• Lägga ner 20 timmars arbetstid tillsammans med studentteamet. Den här tiden
inkluderar vanligtvis mailkorrespondens, intervjuer, kreativa workshops,
datainsamling och feedback på underlag som student tagit fram. Arbetstimmarna är
utspridda över samarbetstiden och varje studentteam kommer att schemalägga all
interaktion när det passar er organisation.
• Ge studentteamet tillgång till information om organisationens nuvarande
verksamhet, vision och mission, miljöpolicys, företagskultur, beslutsprocess, aktiva
hållbarhetsarbeten och handlingsplaner, etc. Studenter kan underteckna ett
sekretessavtal om så krävs.
Alternativ 2
- Inom ramen för den fristående kursen ’Strategic planning for organizational sustainability
transitions’ fördjupa er i metodiken Backcasting* tillsammans med en studentgrupp och via
detta få samma input som beskrivet ovan. Skillnaden från alternativ 1 är att dessa studenter
inte har som krav att interagera med den organisation de jobbar med, vilket också innebär
mindre nedlagd arbetstid för er.

Projektarbetet löper över en tvåmånadersperiod från början av november till slutet av
december 2022.
Medverkande företag åtar sig att:
• Ge studentteamet tillgång till information om organisationens nuvarande
verksamhet, vision och mission, miljöpolicys, företagskultur, beslutsprocess, aktiva
hållbarhetsarbeten och handlingsplaner, etc. Studenter kan underteckna ett
sekretessavtal om så krävs.
• Utöver detta ger ett mer aktivt samarbete troligtvis ett ännu bättre resultat, det är
dock upp till er och studenterna att komma överens om.
Alternativ 3
- Inom ramen för masterprogrammet föreslå och samhandleda (med lärare på högskolan) ett
examensarbete med utgångspunkt från metodik för Backcasting* med fokus på till exempel
kemikaliehantering under våren 2023. Företaget får chansen att fördjupa en specifik
frågeställning kopplat till hållbarhet och deras egna verksamhet. Planen för genomförandet
av examensarbetet utformas tillsammans med studenterna och Hållbar Utveckling Skåne.
Tiden som avsätts är ca 40 timmar och består av liknande åtaganden och aktiviteter som i
alternativ 1 ovan men med mer flexibilitet i utförandet. Se bilaga A för mer information om
processen att föreslå ämne för examensarbete.

Examensarbeten utförs under våren 2023 och ämne väljs under senhöst 2022.
Medverkande företag åtar sig att:
• Lägga ner 40 timmars arbetstid tillsammans med studentteamet. Den här tiden
inkluderar vanligtvis mailkorrespondens, intervjuer, kreativa workshops,
datainsamling och feedback på underlag som student tagit fram. Arbetstimmarna är

•

utspridda över samarbetstiden och varje studentteam kommer att schemalägga all
interaktion när det passar er organisation.
Ge studentteamet tillgång till information om organisationens nuvarande
verksamhet, vision och mission, miljöpolicys, företagskultur, beslutsprocess, aktiva
hållbarhetsarbeten och handlingsplaner, etc. Studenter kan underteckna ett
sekretessavtal om så krävs.

Låter det här som något för dig och din verksamhet? Jag ringer upp dig under augusti och
berättar mer om processen. Sista dag för anmälan av intresse är den 28 oktober.
Vänliga hälsningar
Sonia Denkiewicz

*Backcastingmetodiken bygger på att utgå ifrån en hållbar vision och att systematiskt och
strategiskt arbeta för att nå den. Metodiken ger ett strategiskt förhållningssätt när man
identifierar vilka förändringar som behöver göras för att uppnå en hållbar utveckling inom
sitt företag, sin organisation eller i en större kontext. Se gärna videon för att få en bättre
uppfattning: https://youtu.be/DeDm-HTFuiY
För mer information om MSLS-programmet i allmänhet, se videon nedan:
https://vimeo.com/205104872

BILAGA A
Förslag på ämnen till examensarbeten för MSLS-studenter

Specifikt önskas förslag på ämnen som är väl avgränsade och genomförbara inom tidsramen
(t.ex. en mycket konkret fråga, målgrupp eller partnerorganisation).
Uppsatsen skrivs i grupp mellan slutet av januari och slutet av maj varje år.
I sin uppsats kommer studenterna att behöva visa sin kompetens inom strategiskt ledarskap
mot hållbarhet. Detta innebär att det föreslagna ämnet behöver ge studenterna möjlighet
att uppvisa följande:
1) en förståelse för kopplingen mellan olika hållbarhetsfrågor och en övergripande
hållbarhetsutmaning;
2) förmågan att argumentera kring varför det behövs ett helsystemsperspektiv för att komma
till rätta med den övergripande hållbarhetsutmaningen;
3) förmågan att placera ett mindre ämne i det större globala sammanhanget för hållbarhet;
4) förmågan att argumentera för nyttan av en principbaserad definition av hållbarhet och
5) om så är lämpligt,
• Förmågan att tillämpa de 8 hållbarhetsprinciperna för att bedöma en produkt eller
process
• Förmågan att tillämpa eller argumentera för backcasting från (principer om)
framgång
• Förmågan att tillämpa FSSD som ett ramverk för analys eller en del av ett
konceptuellt ramverk för analys
• Förmåga att använda strategiska prioriteringsfrågor
• Förmågan att välja lämpliga verktyg eller att ge rekommendationer för förbättringar
eller kombination av verktyg.
Om intresse finns för att samarbeta med en studentgrupp inom ramen för deras
examensarbete hjälper Hållbar utveckling Skåne er med att utforma och skicka in ett förslag
enligt kriterierna ovan. Om lärarteamet på BTH anser att ämnet har potential kommer de ta
kontakt för vidare inramning och utveckling. Därefter är det upp till studenterna att välja sitt
ämne baserat på alla förslag som kommit in. Det finns alltså ingen garanti att få jobba med
en studentgrupp.

