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Workshop - Hållbarhet, material & innovation
Välkommen till workshop med fokus hållbarhet, material och innovation inom produktutveckling!
Inspireras i ert hållbarhetsarbete – trender, vägar mot hållbarhet, nya hållbara material och metod för
att utveckla hållbara produkter och tjänster inom ert företag.
Workshopen vänder sig till företag som i sin verksamhet jobbar med produktutveckling och design, oavsett
material, och som är intresserad av mer kunskap och inspiration inom hållbarhet, material och innovation.
NÄR: Tisdag 16 oktober kl. 08.25–12.30
VAR: Sal G3217, Mittuniversitetet, Östersund
PROGRAM:
08.25 Välkommen och introduktion till dagen
08.45 Vägar mot hållbarhet - Material & innovation (Joel Svedlund)

09.45
10.45

11.30

12.30

Bra materialval är avgörande för funktion, prestanda och miljöpåverkan i produkter. Att kombinera hög
prestanda med hårda miljökrav är en extra stor utmaning. Men smarta materialval är 			
avgörande för att driva en hållbar utveckling framåt och ett konsekvent hållbarhetsfokus leder ofta till
helt nya materialinnovationer.
Workshop - Metod & inspiration (Karolina Nätterlund & Johan Lilja)
Testa enkel metod för ert hållbarhetsarbete och inspireras
Trender idag & långsiktig utveckling (Joel Svedlund)
Nuvarande materialtrender ur ett större perspektiv, och i förhållande till vad långsiktig 			
hållbarhet innebär i praktiken. Hur kan man jobba långsiktigt med materialinnovation och hur vet man
om ett material kommer att vara ansett som ”bra” eller ”dåligt” för miljön i framtiden?
Varje idé har en materiallösning™ (Christian Bergman)
Material ConneXion, världens största bibliotek av innovativa och hållbara material, med en databas
där ni kan få inspiration, rådgivning och söka material baserat på egenskaper ni behöver. I Skövde 		
finns ett av sju fullservice-bibliotek, de visar nya innovativa material och pratar om hållbarhet i 		
alla steg av utvecklingen.

Avslutning

Medverkande: Joel Svedlund innovationsledare Hållbarhet Peak Innovation, Karolina Nätterlund Designcentrum & Johan Lilja,
docent vid avd. för Kvalitetsteknik Mittuniversitetet (projekt SMICE), Christian Bergman Industriell Utvecklare IDC West Sweden AB/
Material ConneXion.

Anmälan till workshop senast 9/10. Evenemanget är kostnadsfritt. Fika ingår. Bergränsat antal platser. Vid ev.
frågor kontakta Kajsa Nilsson, kajsa.nilsson@miun.se.
VÄLKOMMEN!
Workshopen arrangeras inom ramen för projekt Sports Tech Innovation Initiative.

Sports Tech
Research Centre

Sports Tech Innovation Initiative är en
gemensam satsning av Sports Tech Research Centre och
näringslivet. Projektet medfinansieras av Tillväxtverket.
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