UTBILDNING

Bli en produktutvecklare i världsklass!

Lär dig insiktsdriven innovation och bli en produktutvecklare i världsklass. Utbildningen ger
dig kunskaper om innovationsprocesser och förståelse för olika delmoment och behov kring
produktutveckling. Utbildningen innehåller både föreläsningar och gruppövningar. Samtidigt
knyter du nya kontakter, utbyter erfarenheter och skapar nätverk.
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar
med produktutveckling idag. Du som vill
fördjupa dig inom området för att skapa nya,
innovativa produkter i framtiden. Det ställs
inga krav på akademisk utbildning men du
ska ha erfarenhet från etablerade livsmedelsföretag, handel eller foodservice.
Utbildningen går igenom:
•
Innovationsprocesser
•
Idéportfölj och konceptutveckling
•
Sensorik och produktegenskaper
•
Recept och försöksdesign
•
Processtekniker
•
Förpackningar
•
Märkning och lagstiftning
•
Hållbarhet ur klimat- och hälsoperspektiv

Datum:

Modul 1: 28-29 september
Modul 2: 26-27 oktober
Modul 3: 23-24 november

Plats:

Stockholm och Göteborg

Sista anmälningsdag:
16 augusti 2021
Anmälan:

www.livsmedelifokus.se/
utbildning
www.ri.se/sv/utbildning

Kostnad:

22 100 kr för medlem i
nätverket Livsmedel i fokus
26 000 kr för icke medlem
Exklusive resa, hotell och moms
Samtliga måltider ingår i avgiften.

Kontakt:

Karin Bjerre, RISE
karin.bjerre@ri.se
eller Cecilia Öster,
Livsmedel i fokus
cecilia.oster@livsmedelifokus.se

Arrangeras av:

Produktutvecklare i världsklass
Modul 1: 28-29 september, Stockholm
Tisdag 28 september
09:30-10:00		

Registrering, fika.

			Introduktion, produktutvecklarens roll.
			Anna-Karin Karlsson, Livsmedel i fokus, Karin Bjerre, RISE &
			
Susanne Ekstedt, Livekindly Collective
			Innovationsprocesser.
			Robert Svanberg, 2innov8
12:00-13:00		

Lunch

			Problem i processen.
			Robert Svanberg, 2innov8
			
Mäta framgång i processen.
			Robert Svanberg, 2innov8
17:00-18:00		

Gemensam middag

18:00-20:00		
Kvällsövning: praktisera kreativa verktyg- substraktion och unifikation.
			Robert Svanberg, 2innov8

Onsdag 29 september
08:30			
Idéportfölj och idéprocessen.
			Robert Svanberg, 2innov8
12:00-13:00		

Lunch

			Livsmedelsföretagen.
			Sara Sundquist, Livsmedelsföretagen
			Processdesign. Interaktiv övning.
			Robert Svanberg, 2innow8
			
New product development (NPD) portföljstyrning.
			Robert Svanberg, 2innov8
			
Individuell aktivitetsplan och uppföljning.
			Robert Svanberg, 2innov8
16.30-17.00		
Hemuppgift - produktspaning
			Anna-Karin Karlsson, Livsmedel i fokus & Susanne Ekstedt

Produktutvecklare i världsklass
Modul 2: 26-27 oktober, RISE, Göteborg
Tisdag 26 oktober
09:30-10:00		

Drop-in kaffe/registrering

			Individuell utvecklingsplan, recap.
			Karin Bjerre, RISE
			
Innovativa aktiviteter inom RISE
			Charlotte Eklund Jonsson, RISE
			
Nyttan med mikroskopi - utvärdering av produktegenskaper
			Annika Altskär & Sophia Wassén, RISE
12:00-13:00		

Lunch

			Försöksdesign och betydelse av smak i en innovativ utvecklingsprocess.
			Rickard Albin, Culinar
			
Inför redovisning av produktspaning.
			Susanne Ekstedt
17:00-19:00		

Gemensam middag

Onsdag 27 oktober
09:00			
Öppen innovation vad krävs - innovationscase från Abba
			Mats Lennersten, RISE
			
Gemensam diskussion och erfarenhetsutbyte			
			Mats Lennersten, RISE och Susanne Ekstedt
			
			Sustainable nutrition
			Marta Angela Bianchi, RISE
12:00-13:00		

Lunch

			Livsmedelssäkerhet i utvecklingsprocessen
			Linnéa Qvirist, RISE
			
Praktisk övning + Produktutveckling i praktiken.
			Haris Hondo, RISE & Julia Granung, Härryda Karlsson
16:00-16:30		
			

Ny hemuppgift - beskriv en bra dag på jobbet ur ett hållbarhetsperspektiv.
Katarina Nilsson, RISE

Produktutvecklare i världsklass
Modul 3: 23-24 november, Stockholm
Tisdag 23 november
09:30-10:00		

Drop-in, kaffe/registrering.

			Recap.
			Karin Bjerre, RISE
			Hållbarhetsbedömning, LCA och klimatberäkningar.
			Katarina Nilsson, RISE
12:00-13:00		

Lunch

			Förpackning- material, hållbarhet och återvinning.
			Amanda Persson, ÅR Packaging
			Presentation av Lantmännen
			Maja Påhlman
			
			Fokus på det cirkulära kopplat till framtidens produktutveckling.
			Emma Dalväg, Coest			
17:30-19:30		

Gemensam middag.

Onsdag 24 november
08:15			Trender/trendanalys
			Katarina Jerndahl, Marketing Clinic
			Från innovation till kommunikation! Finn rätt i regelverket för hälso			
och hållbarhetsbudskap.
			Maria Gustafsson, Food Clarity
					
			Dagens och framtidens livsmedelsteknik
			Tomas Lagerberg, ABB
12:00-13:00		

Lunch

			
Drömprocessen för produktutveckling, kreativa verktyg- insikts/idégenerering.
			Robert Svanberg, 2innov8
		
			
Redovisning av hemuppgift - En bra dag på jobbet.
			Anna-Karin Karlsson, Livsmedel i fokus
15:15-16:15		 Kursutvärdering/Examination/Avslut
			Programgruppen
										Med reservation för ändringar

