
I N S P I R A T I O N  O C H  K U N S K A P

Nu ställer industrin om 
till en cirkulär ekonomi
Vad betyder det? Så hänger du med!
 
Välkommen till Mälardalens högskola i Västerås 
den 18 september mellan klockan 08:15 och 11:45 
med möjlighet till efterföljande lunch.

Vi välkomnar dig och ditt team till ett inspirations- och 
kunskapsseminarium om att öka konkurrenskraften och 
affärsvärdet genom att börja ställa om till den cirkulära 
ekonomin. Fler och fler företag inser detta värde, men vad 
betyder det här för industrin och industrinära tjänster? Hur 
går det att manövrera i den snabba utvecklingen?

På seminariet får ni möta Tarkett som arbetat 
målmedvetet och vill leda utvecklingen mot en cirkulär 
ekonomi. Kom och låt er inspireras och få kunskap om 
hur ni kan stärka er förmåga att manövrera i den snabba 
utvecklingen.

I samband med seminariet ges information om höstens 
Startprogram inom Produktionslyftet med tema cirkulär 
ekonomi. Under lunchen ges också möjlighet till coaching. 
Ange vid anmälan om du har möjlighet att stanna på lunch 
samt om du vill ha coaching.

Cirkulär ekonomi handlar i grunden om att återskapa 
resurser om och om igen med optimerade kretslopp och 
inom planetens gränser. Vägen dit kan se olika ut men 
väsentliga delar är produkt- och tjänstedesign men även 
digitalisering, automatisering och materialinnovationer och 
förnybart. Nya affärsmodeller växer fram med utvecklade 
samarbeten i värdekedjan.

Seminariet är kostnadsfritt och delfinansieras av 
Tillväxtverket.

Tid: Den 18 september · Klockan 08:15-11:45 samt lunch 
med möjlighet till coachning

Plats: Lokal R3-122 · Mälardalens högskola · Västerås

Program: 

08:00 Registrering med kaffe eller te

08:15 Välkommen med presentationsrunda 
 Ann-Sofie Granzell · CirEko

08:30 Framtidens industri, konkurrenskraft och 
 förnyelseförmåga 
 Dan Carlsson · Produktionslyftet

09:15 Kaffe/te, macka och mingel

09:45 Så kan företag skapa lönsamhet med utgångspunkt 
 från den cirkulära ekonomin 
 Anne-Karin Jönbrink · Swerea IVF 
 Sasha Shahbazi · Swerea IVF

10:45 Att se guld och gröna skoga där andra ser avfall 
 Dag Duberg · Tarkett

11:30 Avrundning och avslut

11:45 Lunch med möjlighet till coachning

Anmälan: www.produktionslyftet.se/vasteras – ange om du 
önskar lunch och om du vill ha coachning

Arrangeras inom ramen för Produktionslyftet av:
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 produktionslyftet.se


