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28 september 2017  
& 10 oktober 2017

Tid
13.00–17.00

Plats
expectrum, Maker Hub 
Kopparbergsvägen 10, 
Västerås

Anmälan
http://www.vasterassciencepark.se/atlas/ 
calendar/event.php?id=706629

Anmäl dig senast  
den 21 september!

OBS! Antalet platser är  
begränsat till 10 bolag.

Hållbarhetskapitalism 
Utveckla nya affärsmodeller för lönsam  
tillväxt utgående från ”People & Planet & Profit”!

Hållbarhetsutmaningen – en planet, 10 miljarder människor och en hel del utmaningar för både  
planeten och mänskligheten. Hur skapar vi hållbara affärsmodeller för det? Vi måste agera nu!

Sten Jacobson från Innovation 360 Group ger handfasta råd på hur ditt företag kan göra skillnad 
med nya affärsmodeller. Vilka krav ställs när vi står inför en tid med stora förändringar i form av 
cykliska livsstilar, robotar, självkörande bilar, kanske till och med gratis energi? Det kan antingen 
handla om att göra dina nuvarande värdekedjor mer hållbara eller att skapa nya erbjudanden som 
erbjuder hållbarhetslösningar direkt.

Det handlar om att våga sig ut på ny oprövad mark, att lämna de linjära modellerna. Att definiera 
värdeerbjudanden som appellerar till de verkliga, underliggande, drivkrafterna hos dagens och fram-
tidens köpare. Och inte minst – insikt och kunskap om hållbarhetsfrågorna, omvärlden, globalisering, 
modern affärsutveckling och ökad innovationsförmåga på både kort och lång sikt.

Under två eftermiddagar får du hjälp att ta fram affärsmodeller kopplat till hållbarhetsmålen.  
Målet är att du skall kunna använda materialet som arbetas fram under workshopparna som  
utgångspunkt för att vässa din affärsmodell, det vill säga bygga upp eller förändra den egna  
verksamheten för lönsam tillväxt.

Varmt välkomna!
Mer information >>



Workshop 1  
– den 28 september klockan 13.00–17.00

• Vi tar fram första bruttoutkast till ny 
strategi, nya värdeerbjudanden och nya 
affärsmodeller med hjälp av canvases för 
Blue Ocean Strategibild och ERRC matris 
samt Osterwalders värdeerbjudande och 
affärsmodell.

• Vi identifierar ytterligare behov av  
information, insikter med mera, som du 
kan jobba med på hemmaplan för att 
kunna komma vidare ett steg till under 
workshop 2.

Förberedelser 
• Blue Ocean Strategy – titta igenom  

konceptet på nätet.

• Värdeerbjudanden och affärsmodellen 
- titta på videos på nätet om hur man 
utvecklar ett värdeerbjudande respektive 
en Affärsmodell enligt Osterwalder- 
konceptet. 

• Omvärldsbevakning map  
Hållbar utveckling:  
Studera den egna branschen och andra 
närliggande branscher avseende hållbar 
utveckling. Vilka faktorer är det man 
främst konkurrerar med ?  
”Slå även på radarn” för att samla på  
dig filtrerade/värderade idéer löpande 
för att ta med dig in i workshopen.  
Försök att identifiera de starkaste  
drivkrafterna på din marknad och  
så vidare.

Workshop 2  
– den 10 oktober klockan 13.00–17.00

• Vi förädlar modellerna, väljer någon  
eller några huvudkandidater.

• Vi prioriterar/väljer huvudalternativ  
om möjligt.

• Vi identifierar ytterligare behov av  
information, kundinsikt med mera.

• Vi identifierar nyckelaktiviteter för att 
implementera de nya affärsmodellerna  
i den egna verksamheten efter  
workshop 2.

Har du frågor?
Vänligen kontakta 
Fia Mårdfelt, Västerås Science Park 
fia.mardfelt@vasterassciencepark.se 
021–490 02 76


