
HÅLLBAR EXPORT 
I WESTRA WERMLAND

Få hållbarhetskoll! 
- Möjlighet att hänga på århundradets affärsmöjlighet -
Är du en av de många företagare som känner att det pratas mycket om hållbarhet, men att du 
inte riktigt har landat i vad det betyder för din verksamhet? Nu finns en möjlighet att göra något 
åt det – att få hållbarhetskoll. 

Två halvdagar med guidning och tillämpning
Under två halvdagar kommer du dels få guidning och kunskap av den erfarna hållbarhetskonsul-
ten Malin Thorsén på Bright Planet samt även få chans att tillämpa hållbarhetsprinciperna på din 
egen verksamhet. 

Målet med aktiviteten är att du: 
• Ska veta vad ordet hållbarhet innebär i praktiken.  
• Har fått insikt om på vilka sätt det har bäring på din verksamhet.
• Ska kunna börja tillämpa detta i din vardag. 

Vem är detta intressant för?  
För dig som är företagsledare/ägare, VD eller sitter i ledande position/ledningsgrupp  

Tillfälle 1
Kunskap Intro till hållbarhetsbegreppet och dess tre aspekter.

Åtta skäl till att omställningen till ett hållbart samhälle är århundradets 
affärsmöjlighet.

Workshop Eget arbete och gemensam reflektion: identifiering av vad de tre 
hållbarhetsaspekterna är i din verksamhet.

Kunskap Konkreta exempel på hur affären och produktutvecklingen kan förändras när 
man implementerar hållbarhetstanken i verksamheten

Workshop Eget arbete och gemensam reflektion med fokus på affärsprinciper: 
Vilka tips kan du ta vara på? Vad kan det då innebära för din verksamhet?

 
Tillfälle 2
Kunskap Intro till de viktigaste överenskommelserna, som är vårt gemensamma ansvar, 

Agenda 2030 och Paris-avtalet (1,5°-målet). Varför är de relevanta för dig och 
varför är din verksamhet viktig för dem?

Introduktion av verktyget Exponential Roadmap.

Workshop Eget arbete och gemensam reflektion med fokus på att minska klimatutsläpp: 
Inom vad har ni era största utsläpp? Vad och hur kan ni göra för att minska dem?

Kunskap Presentation av de trender och initiativ som driver utvecklingen inom 
hållbarhetsområdet.

Framgångsfaktorer för att lyckas.

Workshop Gemensam diskussion och reflektion över möjligheter att ta och risker som 
behöver hanteras.

Datum:   Arvika - onsdag 15/9, 08.30-12.00 och onsdag 29/9, 08.30-12.00.  
    Säffle - tisdag 14/9, 08.30-12.00 och tisdag 28/9, 08.30-12.00.  

Anmälan:  0533-68 13 29, ewa.gustavsson2@saffle.se
   Plats meddelas senare, utifrån rådande restriktioner!
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Om Malin Thorsén
”Min ambition är att göra hållbarhetsfrågan 
greppbar, och visa att den är enkel, lönsam 
och meningsfull att jobba med. 
Med 25 års erfarenhet av kommunikationsarbete, 
10 år inom energibranschen och 5 år som 
hållbarhetskonsult har jag bra insikt om 
vad som behövs för att göra skillnad. 

Genom att kombinera ett strukturerat arbetssätt 
med kunskap om kommunikation hjälper jag 
företag och organisationer att mejsla ut tydliga 
och relevanta aktiviteter inom hållbarhets-
området och bidra till att skapa affärsnytta, 
stoltare medarbetare och enklare att attrahera 
ny arbetskraft.” 

Om Bright Planet AB
Bright Planet hjälper företag och kommuner att utveckla sin affär och verksamhet med 
hållbarhet som verktyg, och att identifiera hur de kan minska sitt negativa fotavtryck och öka 
sitt positiva bidrag. Vår vision är att hållbarhet ska vara en självklarhet i såväl planering som 
utveckling av verksamheten hos alla företag och organisationer, och Bright Planets mission är att 
bidra till att det blir så – ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 
Vi vill sänka tröskeln för att börja jobba med hållbarhet genom att visa att arbetet är lönsamt, 
meningsfullt och enklare än många tror. Företaget startades 2016 och har hjälpt ett 60 tal 
verksamheter att utveckla sitt hållbarhetsarbete, och utbildat över 300 personer i hållbar 
affärsutveckling. 

Om Hållbar export i Westra Wermland
Denna aktivitet genomförs inom ramarna för regionalfondsprojektet Hållbar export i Westra 
Wermland som jobbar för att öka exporten av varor och tjänster till den norska marknaden. 
I projektet vänder vi oss till företag i Arvika, Säffle eller Årjäng som idag har befintlig varu- eller 
tjänsteexport mot norska marknaden eller som är intresserade av att komma igång med det.
Projektet pågår till våren 2023. Mer information: www.saffle.se/wwe2 

Har du frågor eller vill du anmäla dig?
Kontakta oss!
Ewa Gustavsson, 0533-68 13 29, ewa.gustavsson2@saffle.se

http://www.saffle.se/wwe2 

