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Verktyg & 
Framtidsspaning



Popcornmöbler
av fogskum
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Cancer-
framkallande



Nya material

Exempel på alternativa 

biobaserade material 

som utforskas för 

inredning. 

Kemikalier
kan/kommer 

fortfarande användas 

för att producera och 

behandla material. 
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Svamp Alger

KorkSkal

https://materialdistrict.com

https://materialdistrict.com/article/3d-printed-algae
https://materialdistrict.com/article/blue-glass-invasive-mussel-species
https://materialdistrict.com/material/cork-rugs
https://materialdistrict.com/article/mushroom-light-shades-krown-design/


Alternativ 
teknik –
3Dprinting 

Biobaserade 
råvaror/återvunna 
material/avfall 
utforskas som material 

till 3D-printing för tex. 

inredning.

Kemikalier kan 

användas vid 

tillverkning av filament. 

RISE — Research Institutes of Sweden4

Svamp

Mjölksyra

https://www.re-thinkingthefuture.com/interior-design/a1795-10-instances-of-3d-printing-in-interior-design/
https://materialdistrict.com/article/eco-friendly-3d-printing-with-beer-coffee-and-hemp/

Hampa

Trä

https://materialdistrict.com/article/3d-printed-textile-based-lamps/

Papper

https://materialdistrict.com/article/mushroom-light-shades-krown-design/
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Biobaserade, 
nedbrytbara 

engångsartiklar
Innehöll till 
stor del PFAS-
ämnen som är 
kända för att 

inte brytas ned 
i miljön, ha 

toxiska 
egenskaper

Ny undersökning: 
Engångsartiklar för 
material i kontakt med 
livsmedel med märkning 
”Biobaserat” och 
”Komposterbar” innehöll 
PFAS-kemikalier – som 
inte bryts ned i miljön. 

Källa: ”Straková, J., Schneider, J., Cingotti, N. et 
al., 2021. Throwaway Packaging, Forever Chemicals: 
European wide survey of PFAS in disposable food
packaging and tableware. 54 p.



MaterialDistrict

• Plattform för innovativa

material.

• För R&D och designers inom

alla industrier

• Sökbar utifrån flera

egenskaper och funktioner

(ej kemikalieinnehåll)
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https://materialdistrict.com

Marknadsplats



Hållbarhetsguiden

• Del av EcoDesign Circle – EU-

projekt för att öka kunskap 

om ekodesign.

• Materialdatabaser för hållbar 

utveckling

• Vägledning, guider och 

inspiration
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https://hallbarhetsguiden.se

Verktyg

https://hallbarhetsguiden.se/


Circular Design Guide

• Samarbetsinitiativ mellan 

Ellen McArthur Foundation 

och IDEO

• Vägledning, guide, workshop-

material för cirkulära 

affärsmodeller och 

produktdesign
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circulardesignguide.com

Guide

https://www.circulardesignguide.com/
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Exempel på 
workshop-
material

Verktyg



Chemsec Marketplace

• Chemsec är en svensk 
organisation 

• På Marketplace finns +700 
alternativ till särskilt farliga 
kemikalier 

• Biobaserade kemikalier & 
material

• Sökes-annons om du inte hittar 
det du letar efter.
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marketplace.chemsec.org

Marknadsplats

https://marketplace.chemsec.org/


Cradle2Cradle

• Certifiering från USA/
Nederländerna med fokus på 
cirkulär ekonomi

• Databas för produktdesigners 
med certifierade material

• Främst bygg, textil, inredning, 
möbler, förpackning

• Finns även databas för produkter
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c2ccertified.org/products/mhcregistry

Marknadsplats

https://www.c2ccertified.org/products/mhcregistry


Substitutions-
centrums hemsida

• www.substitutionscentrum.se

• Nyhetsbrev

• Utbildningar

• Goda exempel

• Hitta bättre alternativ

• Inspelade webbutbildningar 
mm.
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http://www.substitutionscentrum.se/


Tack för oss!


